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Editorial

Tim Redaksi Gracia

Majalah Gracia Diterbitkan oleh
Komisi Media & Literatur GMI Imanuel Jakarta

Rendah hati. Mendengar sebuah frase kalimat ini membuat saya teringat 
dengan Bapak Presiden kita saat ini, Joko Widodo. Tidak dipungkiri 

lagi bahwa karakter ini sangat melekat pada Beliau. Kita menilai Beliau 
demikian	dari	cara	dia	berkata-kata	dan	mewujudnyatakan	perkataannya	
dalam perbuatan. Ke manapun Beliau blusukan, masyarakat sekitar dapat 
langsung mengenali karakter Beliau ini. Gaya kepemimpinan Beliau yang 
melayani dimulai dari 2 buah kata ini. Rendah hati.

Sebenarnya sejak 2 abad yang lalu, kita telah mengenal seorang tokoh yang 
sangat	berpengaruh	karena	kerendahavn	hatinya.	Dialah	Yesus	Kristus.	
Dengan	segala	kerendahan	hati-Nya,	Tuhan	Yesus	yang	Maha	Kudus	rela	
datang ke dalam dunia yang tidak kudus ini untuk menebus hidup seluruh 
orang	yang	berdosa.	Kerendahan	hati-Nya	ini	yang	kami	angkat	menjadi	
sebuah	topik	yang	perlu	kita	renungkan	bersama-sama	sebagai	anak-anak	
Tuhan. 

Di	samping	tema	besar	di	atas,	kami	juga	menyajikan	beberapa	topik	yang	
menarik, seperti menjawab kebenaran bahwa Yesus adalah Allah dalam 
rubrik Apologetika, kerinduan seorang Mimi Lusli untuk mendirikan 
Mimi	Institute	dalam	rubrik	Hati	Mereka,	cara	berbicara	tentang	seks	
kepada anak dalam rubrik Ruang Keluarga, dan masih banyak topik lain 
yang	menarik	untuk	dibaca	dalam	Gracia	edisi	Desember	2015.	Akhir	kata,	
mari	kita	jadikan	majalah	Gracia	ini	sebagai	salah	satu	sarana	pembinaan	
tambahan bagi diri kita sendiri dan menjadi sebuah kerinduan dan doa 
kami	sebagai	Tim	Redaksi	Gracia	agar	jemaat	sekalian	semakin	mengenal,	
mengalami, dan menikmati Tuhan melalui setiap artikel yang kami sajikan. 
Tuhan	beserta	kita.	(hw)
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Refleksi

Natal yang Natal
Teks oleh Prawira, ilustrasi dari internet

PERAYAAN NATAL - 2015

Entah sudah berapa lama kita merayakan 
Natal. Beberapa dari kita baru sekali dua kali 
merayakannya. Beberapa yang lain sudah 
belasan kali merayakan Natal. Beberapa lagi 
menghabiskan	masa	kecil	sampai	masa	lanjut	
usianya merayakan Natal. Namun begitu, 
entah bagaimana, kebanyakan dari kita selalu 
kebingungan bagaimana kita seharusnya 
merayakan Natal.

 Seorang teman saya yang aktif terlibat 
dalam pelayanan sering berkata kepada saya, 
“Sepertinya menyenangkan jikalau pada saat 
perayaan Natal, saya tidak terlibat pelayanan 
sama sekali. Saya hanya datang, duduk 
sebagai jemaat, dan merayakan Natal dengan 
khidmat.” Namun seorang teman saya yang 
lain justru berkata, “Saya sudah terlalu sering 
datang, duduk di gereja, dan merayakan 
sampai jenuh rasanya. Rasanya saya ingin 
sekali-sekali	pergi	sendiri	entah	ke	mana,	
lalu	mencoba	merenungkan	makna	Natal	
sendirian.” Lalu seorang yang lain lagi malah 
berkata, “Terkadang saya bosan merayakan 
Natal	seorang	diri,	andai	saya	memiliki	orang-
orang yang dikasihi untuk diajak merayakan 
Natal	bersama.”	Demikian	pula	dengan	gereja.	

Beberapa gereja bersikeras bahwa Natal adalah 
sebuah perayaan. Mereka ingin merayakannya 
besar-besaran,	mengadakan	drama	dan	tari-
tarian	dengan	kostum	yang	warna-warni,	
mengundang begitu banyak orang untuk turut 
larut	dalam	sukacita	Natal.	Namun	beberapa	
gereja lainnya justru menitikberatkan pada 
kesederhanaan	Natal.	Mereka	percaya	bahwa	
perayaan Natal yang patut adalah perayaan 
yang sederhana, bersahaja, dan apa adanya. 

Beberapa gereja lainnya merasa bahwa Natal 
adalah momen untuk berbagi. Perayaannya 
tidak penting, yang penting mereka pergi 
keluar,	membagikan	sukacita	Natal	dalam	
berbagai bentuk.

Maka kita tiba pada sebuah pertanyaan besar, 
bagaimanakah seharusnya kita merayakan 
Natal?
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Refleksi

PERAYAAN NATAL - 2000 TAHUN YANG 
LALU

Di	bawah	ini	adalah	cerita-cerita	mengenai	
malam kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. 
Mari kita lihat seperti apa Natal dirayakan 
2000 tahun yang lalu.

Gembala-gembala	itu	berkata	seorang	kepada	
yang lain: “Marilah kita pergi ke Betlehem 
untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti 
yang diberitahukan Tuhan kepada kita.” (Lukas 
2:	15b)

Bayangkan perasaan para gembala saat itu. 
Mereka sedang menjaga kawanan ternak 
mereka di malam hari. Beberapa dari mereka 
mulai mengantuk. Beberapa lainnya terus 
ngobrol dengan temannya untuk mengusir 
rasa kantuk. Beberapa lagi mungkin sedang 
mengurus ternak yang membandel. Ketika 
mereka sedang sibuk dengan aktivitas mereka 
masing-masing,	tampaklah	seorang	malaikat	
yang diikuti oleh bala tentara Sorga 
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Refleksi

memberitahukan kepada para gembala tentang 
kelahiran Yesus. Setelah mendengar berita itu, 
apakah yang para gembala lakukan? Kembali 
kepada	aktivitas	mereka	masing-masing?	
Tidak,	mereka	segera	pergi	mencari	bayi	
Yesus,	dan	ketika	mereka	melihat-Nya,	mereka	
memuji-muji	Tuhan.

Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu 
dan	melihat	Anak	itu	bersama	Maria,	ibu-
Nya,	lalu	sujud	menyembah	Dia.	Mereka	
pun membuka tempat harta bendanya dan 
mempersembahkan	persembahan	kepada-Nya,	
yaitu	emas,	kemenyan,	dan	mur.	(Matius	2:	11)

Orang-orang	ini	tinggal	di	Timur,	jauh	dari	
Betlehem. Beberapa penafsir mengatakan 
mereka	berasal	dari	Persia.	Mereka	dipercaya	
merupakan	orang-orang	bijak	di	negeri	tempat	
mereka berasal. Sebagian orang bahkan 
percaya	mereka	adalah	para	raja.	Namun	
orang-orang	ini	melihat	sebuah	bintang	yang	
membawa kabar gembira yang menandakan 
kelahiran seorang raja. Ketika mereka melihat 
bintang itu, maka dipenuhilah hati mereka 
dengan	sukacita.	Mereka	mempersiapkan	
berbagai emas, mur, dan kemenyan. Lalu 
mereka melakukan perjalanan sampai ke 

Betlehem. Ketika mereka bertemu dengan 
bayi yang merupakan raja tersebut, betapa hati 
mereka	dipenuhi	dengan	sukacita.	Mereka	
mempersembahkan harta mereka kepada bayi 
tersebut sebelum akhirnya pulang ke negeri 
mereka. 

PERAYAAN NATAL – DULU SAMPAI 
SEKARANG

Apa yang membuat Natal 2000 tahun yang 
lalu menarik adalah keanekaragamannya. Ada 
gembala	yang	sudah	penat,	mencoba	untuk	
tetap terjaga menjaga kawanan ternaknya. 
Ada	orang-orang	majus	yang	datang	dari	jauh	
meninggalkan rutinitas mereka. Kita melihat 
bagaimana Yesus lahir di palungan yang 
demikian sederhana. Namun di sisi yang lain, 
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Refleksi

kita lihat bagaimana orang majus merayakan 
sukacita	mereka	akan	kelahiran	bayi	Yesus	
dengan pelbagai kemewahan: dengan emas, 
mur, dan kemenyan. Kita lihat bagaimana 
Yusuf dan Maria yang merayakan kelahiran 
bayi Yesus tanpa kerabat, tanpa sanak saudara, 
hanya	dikelilingi	ternak.	Namun	gembala-
gembala	tidak	sendirian,	beramai-ramai	dengan	
teman-teman	mereka,	mereka	menghampiri	
bayi Yesus. Kenyataannya adalah, tidak ada 
batasan	dalam	mengekspresikan	sukacita	
kita dalam merayakan kelahiran Yesus. Kalau 
selama ini kita berpikir merayakan Natal harus 
sesederhana mungkin, atau harus semeriah 
mungkin, atau melulu seperti orang majus yang 
mempersembahkan sesuatu, mungkin semua 
itu adalah batasan yang telah kita buat sendiri.

Apa yang para gembala dan orang majus 
ajarkan kepada kita adalah, kerelaan diri untuk 
datang. Mereka tidak membuat aturan di 
antara mereka, “Hey, kalau mau menghadap 
bayi	Kristus	harus	sendiri-sendiri,”	atau	
“kita harus membawa persembahkan untuk 
menghadap bayi Kristus.” Sama sekali tidak ada 
aturan baku. Mereka hanya tahu, ketika Kristus 
lahir ke dalam dunia, maka hati mereka diliputi 
oleh	sukacita.	Dan	mereka	meresponi	sukacita	
itu dengan sebuah sikap: membawa diri mereka 
ke hadapan Kristus. Natal bukanlah sebuah 
perayaan sederhana. Natal bukan juga perayaan 

yang	mewah.	Natal	juga	bukan	acara	sosial.	
Natal adalah hari kelahiran Kristus.

Selama	bertahun-tahun	kita	merayakan	Natal,	
ketika kita mulai merasa jenuh karena kita 
banyak terlibat dalam pelayanan atau mungkin 
karena kita merasa bahwa kita sudah terlalu 
sering merayakannya di gereja, mungkin sudah 
saatnya kita kembali merenung: Benarkah 
karena kesibukan kita? Benarkah karena kita 
sudah terlalu sering merayakan Natal? Atau 
sebenarnya yang sedang terjadi adalah kita 
terlalu sibuk mendefinisikan Natal menurut 
diri	kita	masing-masing	sehingga	kita	lupa	
untuk	membalut	diri	kita	dalam	sukacita,	
untuk datang menyambut bayi Kristus, untuk 
membagikan	sukacita	itu	kepada	sesama?

Mungkin	setelah	membaca	tulisan	ini,	
beberapa dari kita tetap bersikeras untuk 
merayakan	Natal	menurut	cara	dan	kebiasaan	
kita. Beberapa di antara kita tetap suka dengan 
Natal yang lebih sederhana, beberapa yang 
lain tetap ingin merayakan Natal dengan 
meriah. Namun mari kita belajar untuk tidak 
melupakan, bahwa apa yang membuat Natal 
berarti adalah kelahiran Kristus itu sendiri. 
Mari	turut	bersukacita,	mari	datang	kepada	
Yesus,	dan	rayakan	Dia.	Selamat	Natal,	
pembaca	sekalian!	Tuhan	memberkati!
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Apa Kata Alkitab

RENDAH
Teks oleh Djohan Yen, ilustrasi dari internet

Dalam	surat	pengembalaannya	kepada	jemaat	
di Makedonia, salah satu penekanan Rasul 
Paulus	kepada	orang	percaya	yakni	hidup	
dengan	rendah	hati,	yang	berarti	tidak	mencari	
kepentingan	sendiri	atau	puji-pujian	yang	
sia-sia,	sebaliknya	menganggap	yang	lain	lebih	
utama	dari	pada	diri	sendiri	(Filipi	:3).

Salah	satu	perumpamaan	tentang	kerendah-
hatian yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, 
yakni tentang 2 orang yang pergi ke bait 
Allah untuk berdoa, yakni seorang Farisi dan 
seorang	pemungut	cukai	(Lukas	18:9-14).	
Seperti	kita	ketahui	bahwa	Orang	Farisi	itu	
dengan sombong dan arogan berdoa dalam 
hatinya begini, ”Ya Allah, aku mengucap syukur 
kepada-Mu, karena aku tidak sama seperti semua 
orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, 
bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut 
cukai ini, aku berpuasa dua kali seminggu, 
aku memberikan sepersepuluh dari segala 
penghasilanku.”  Tetapi sebaliknya, pemungut 
cukai	itu	berdiri	jauh-jauh,	bahkan	ia	tidak	
berani menengadah ke langit, melainkan 

H  A  T  I
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Apa Kata Alkitab

ia memukul diri dan berkata, “Ya Allah, 
kasihanilah aku orang berdosa ini.”

Seorang yang rendah hati sangat sulit ditemui, 
tetapi Allah berkenan kepada orang yang 
tidak mementingkan diri sendiri, seperti 
apa	yang	terjadi	dalam	cerita	hidup	Booker	
T. Washington yang hidup di Amerika dari 
5 April 1856 sampai dengan 14 November 
1915.	Beliau	adalah	seorang	Afro-Amerika,	
pengarang, pendidik, orator, dan penasehat 
presiden.	Diceritakan	suatu	hari	saat	beliau	
telah diangkat menjadi presiden Institut 
Tuskegee di Alabama, ia berjalan di bagian 
exclusive	dari	kota,	tiba-tiba	ia	diberhentikan	
oleh seorang wanita kulit putih yang kaya. 
Karena tidak mengenal Washington, wanita 
itu bertanya apakah seandainya dia mau 
memperoleh beberapa dollar uang tambahan 

dengan membantu menebangkan kayu 
bakar bagi wanita itu. Karena waktu itu 
tidak	terburu-buru,	sambil	tersenyum	Prof.	
Washington segera menyingsingkan lengan dan 
mengerjakan seperti yang dimintakan. Selesai 
memotong kayu bakar tersebut ia membawanya 
ke dalam rumah dan menyusunnya dekat 
tungku	pembakaran.	Seorang	gadis	kecil	
mengenali Prof. Washington yang kemudian 
memberitahukan identitas beliau kepada 
wanita kaya tersebut.

Keesokan paginya dengan perasaan malu 
wanita kaya tersebut pergi ke kantor Prof. 
Washington	dan	meminta	maaf	sedalam-
dalamnya. “Tidak masalah ibu,” jawab dia, 
“Kadang-kadang saya menikmati pekerjaan 
kasar seperti itu. Di samping itu adalah sesuatu 
yang menyenangkan jika dapat melakukan 
sesuatu untuk seorang teman.” Wanita kaya itu 
berjabat tangan dengan hangatnya kepada Prof. 
Washington dan memastikan bahwa tindakan 
dan sikap rendah hati Prof. Washington telah 
menyentuh hatinya. Tidak lama berselang, 
demi menunjukkan rasa hormatnya, wanita 
kaya tersebut mendekati beberapa orang kaya 
kenalannya	untuk	bersama-sama	menyumbang	
ribuan dollar kepada Insitut tersebut.

Dalam	kehidupan	saat	ini	dimana	sering	kali	
kesuksesan seseorang disertai dengan sikap 
percaya	diri	yang	berlebihan,	arogan,	sombong	
egois dan konsumtif, sikap rendah hati menjadi 
sesuatu yang tidak menarik dibahas; bahkan 
dianggap sebagai karakter yang lemah dan 
penghambat kesuksesan. Mari evaluasi dan 
bertanya	pada	diri	kita	masing-masing,	apakah	
kita	masih	percaya	dengan	sikap	“rendah	hati”	
sebagai salah satu karakter agung yang menjadi 
atribut	unik	anak-anak	Tuhan	atau	sebaliknya	
kita juga sudah tidak mementingkan karakter 
itu?

Sumber pustaka:
1. http://telaga.org/audio/belajar_rendah_hati
2.	 http://www.sermonillustrations.com/a-z/h/humility.htm
3. http://wikipedia.org/wiki/Booker_T._Washington
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Pertanyaan	tentang	identitas	Yesus	telah	muncul	sejak	jaman	Yesus	sendiri	memulai	pelayanan	
di muka bumi. Pertanyaan yang timbul bisa dari ketulusan hati dan berakhir pada pengakuan 
iman,	atau	bisa	juga	dari	iri	hati	dan	berakhir	pada	penghakiman.	Sebut	saja	tokoh-tokoh	Alkitab	
seperti	perempuan	Samaria	(Yoh.	4:12)	dan	Petrus	(Mat.	16:16)	yang	dengan	kasih	karunia	Allah	
mereka	memberikan	pengakuan	iman	yang	nyata.	Tetapi	ada	juga	orang-orang	seperti	para	ahli	
Taurat,	golongan	Farisi	dan	sebagian	besar	orang-orang	Yahudi	di	Yerusalem	yang	berusaha	
menghakimi	Yesus	karena	pribadi	dan	karya-Nya	(Yoh.	5:8	dan	10:33).	

Walaupun demikian, pengikut Yesus dan kekristenan terus berkembang dan bertambah banyak 
meskipun	di	bawah	tekanan	hingga	pada	akhir	abad	ke-3.	Memasuki	abad	ke-4,	kekristenan	
mulai	diakui	dalam	pemerintahan	kaisar	Konstantin	dan	orang-orang	Kristen	tidak	berada	lagi	di	
bawah tekanan. Pada waktu tenang inilah—mungkin karena banyak waktu luang untuk berpikir 
khususnya dalam bidang teologi—identitas Yesus mulai kembali dipertanyakan. 

Salah	satu	pelopornya	adalah	Arius	(250-336	M),	seorang	presbiter	dari	Aleksandria,	yang	
mengatakan	bahwa	Yesus	bukanlah	Allah	tetapi	hanya	pribadi	ciptaan	Allah.	Pandangan	Arius	
ditolak olah uskupnya sendiri, sehingga kaisar Konstantin harus turun tangan dan mengadakan 
konsili	Nicea	(325	M)	yang	dihadiri	sekitar	220	uskup	(tradisi	mengatakan	318)	yang	kebanyakan	
dari	gereja-gereja	Timur.	Hasilnya,	konsili	Nicea	mengutuk	pandangan	Arius	dan	menghasilkan	
Pengakuan	Iman	Nicea	yang	mengatakan	bahwa	Yesus	adalah	Allah	sejati	dan	bukan	pribadi	
ciptaan.	Tetapi	perdebatan	tentang	keilahian	Yesus	masih	terus	berlanjut	dan	dibahas,	sehingga	
harus	dikuatkan	kembali	dengan	2	konsili	berikutnya.	Konsili	Konstantinopel	(381	M)	
menegaskan	kembali	keputusan	konsili	Nicea	dengan	mengatakan	bahwa	Yesus	Kristus	adalah	
pribadi	Allah	100%	dan	pribadi	manusia	100%.	Konsili	Chalcedon	(451	M)	merumuskan	natur	
2	pribadi	Yesus	Kristus,	sebagai	Allah	dan	manusia,	sebagai	natur	yang	tidak	bercampur,	tidak	
berubah, tidak terbagi dan tidak terpisahkan.

Apakah YESUS
benar-benar ALLAH?

Teks oleh Ev. Donny, ilustrasi dari internet
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Beberapa golongan yang terus 
mempertanyakan keilahian Yesus Kristus 
mengatakan	bahwa	konsili	Nicea	atau	kaisar	
Konstantinopel sendirilah yang mengangkat 
atau menjadikan Yesus Kristus sebagai Allah. 
Tetapi	sesungguhnya	konsili-konsili	tersebut	
diadakan	untuk	melawan	ajaran-ajaran	sesat	
dan menegaskan kembali keilahian Yesus 
seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. 
Beberapa bukti/fakta yang menyatakan bahwa 
Yesus Kristus adalah Allah:

1. Pra-eksistensi pribadi Yesus
Salah satu pernyataan yang paling eksplisit 
yang Yesus pernah katakan mengenai 
pra-eksistensi-Nya	yaitu,	”Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham 
jadi, Aku telah ada.”	(Yoh.	8:58).	Abraham	
lahir sekitar 2000 tahun sebelum Yesus 
datang ke dunia. Ayat ini menunjukkan 
bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham 
lahir. Tetapi tidak hanya itu saja, lebih 
dalam, ayat ini menunjukkan eksistensi 
kekekalan Yesus. Ayat ini lebih tepat ketika 
diterjemahkan,”Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku 
ada.” Frasa ”Aku telah ada” menunjukkan 
bahwa Yesus telah ada beberapa waktu 
sebelum Abraham lahir (Yesus memiliki 

titik	awal).	Tetapi	frasa	”Aku ada” (ego eimi) 
menunjukkan eksistensi kekekalan pribadi 
Yesus	(tanpa	titik	awal).

Maka tidak salah ketika rasul Yohanes 
mengenali pribadi Yesus sebagai Firman 
(logos)	yang	adalah	Allah,	bersama-sama	
dengan Allah, bahkan ikut mengambil 
bagian	dalam	karya	penciptaan	(Yoh.	
1:1-3).	Kata	”adalah” dan ”bersama-sama 
dengan” dalam ayat 1 dan 2 menggunakan 
kata en dalam bahasa Yunani yang 
berbentuk imperfek. Suatu kata kerja yang 
berbentuk imperfek menunjukkan suatu 
tindakan yang dilakukan pada masa lampau 
dengan menekankan keberlangsungan dari 
tindakan	tersebut	atau	dilakukan	terus-
menerus. Maka kata en menunjukkan 
keberadaan	kekekalan	Firman	yang	terus-
menerus	ada	dan	bersama-sama	dengan	
Allah.     

2. Yesus menunjuk diri-Nya sebagai
 YAHWEH

YAHWEH adalah nama khusus yang 
diberikan	Allah	untuk	diri-Nya	sendiri.	
Dalam	Perjanjian	Lama	Ibrani,	nama	
itu	ditulis	secara	sederhana	dengan	
empat	huruf	(YHWH)	dan	dipandang	
kudus sehingga orang Yahudi yang saleh 
sekalipun	tidak	berani	mengucapkannya.	
Dan	jikalau	orang-orang	Yahudi	ingin	
menuliskan nama tersebut, mereka harus 
melakukan	upacara	khusus	terlebih	dahulu.	
Nama YAHWEH hanya digunakan untuk 
merujuk pada pribadi Allah yang sejati saja 
sebagai Allah yang layak untuk disembah 
dan dilayani, sehingga nama tersebut tidak 
diberikan kepada yang lain.

Beberapa	kali,	Yesus	menunjuk	diri-
Nya sebagai penggenapan dari pribadi 
YAHWEH yang sering dituliskan atau 
dinubuatkan oleh para penulis kitab 
Perjanjian	Lama.	Dalam	Perjanjian	Lama,	
Daud	mengatakan	bahwa,	”(YAHWEH)	
adalah gembalaku.”	(Mzm.	23:1),	Yesus	
berkata, ”Akulah gembala yang baik.” 
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(Yoh.10:11).	Nabi	Yoel	pernah	mengutip	
perkataan Allah bahwa, ”Sebab di sana 
Aku akan duduk untuk menghakimi segala 
bangsa dari segenap penjuru.”	(Yl.	3:12),	dan	
Yesus menegaskan bahwa, ”Dan Ia (Allah 
Bapa)	telah memberikan kuasa kepada-
Nya	(Yesus)	untuk menghakimi, karena Ia 
adalah Anak Manusia.”	(Yoh.	5:27).	Atau	
ketika	Yesus	menggambarkan	diri-Nya	
sebagai	mempelai	laki-laki	(Mat.	25:1)	
dan Perjanjian Lama menggambarkan 
YAHWEH	juga	sebagai	mempelai	laki-laki	
(Yes.	62:5;	Hos.	2:18).	Bahkan	perkataan	
Yesus, ”Sesungguhnya Aku berkata” yang 
sering	Yesus	ucapkan	menunjukkan	
otoritas-Nya	sebagai	Allah	dalam	berkata-
kata, sama seperti YAHWEH yang 
mengatakan, ”AKU ADALAH AKU.” (Kel. 
3:14)		

3. Yesus melakukan hal-hal yang hanya  
 dapat dilakukan oleh Allah

Yesus	juga	menunjukkan	diri-Nya	adalah	
Allah	melalui	hal-hal	yang	hanya	dapat	
dilakukan oleh Allah semata. Misalnya 
ketika Yesus mengampuni dosa orang 
yang	lumpuh	(Mrk.	2:5),	membangkitkan	
Lazarus	dari	kematian	(Yoh.	11:43-

44),	meredakan	angin	ribut	(Mat.	8:27),	
mengusir	kuasa	gelap	(Luk.	8:28-31)	dan	
puncaknya	ketika	Yesus	mati	dan	bangkit	
sebagai kemenangan atas kuasa dosa dan 
maut	bagi	orang-orang	yang	percaya	
kepada	Dia	(Rm.	8:1-2).

Semuanya itu Yesus dapat lakukan karena 
Ia telah menerima kuasa dari Allah 
Bapa. Bahkan Yesus pun memberikan 
kuasa	kepada	murid-murid-Nya	untuk	
melenyapkan	kuasa-kuasa	gelap	dan	
menyembuhkan sebelum Ia mengutus 
mereka	melayani	(Mat.	10:1).	Tidak	hanya	
kuasa, bahkan Yesus, sang Anak Manusia 
menerima otoritas di bumi dan di surga 
dari Allah Bapa untuk menghakimi dan 
menyelamatkan	(Mat.	25:31-32).	

4. Yesus dikenali dan mendapatkan 
 penyembahan sebagai Allah dari orang-
 orang sekitar

Allah	melarang	umat-Nya	untuk	
melakukan penyembahan kepada yang 
lain	selain	kepada	Allah	saja	(Kel.	20:1-5;	
Ul.	5:6-9).	Tetapi	Yesus	dalam	berbagai	
kesempatan dikenali sebagai Allah dan 
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mendapatkan	penyembahan	dari	orang-
orang sekitar. Sebut saja kisah orang 
kusta yang disembuhkan oleh Yesus dan 
sujud	menyembah-Nya	(Mat.	8:2).	Kisah	
setelah Yesus meredakan angin sakal yang 
mengombang-ambingkan	perahu	murid-
murid-Nya,	dan	orang-orang	di	perahu	
tersebut	menyembah	Yesus	(Mat.	14:33).	
Bahkan roh jahat yang sedang merasuki 
sesorang Gerasa pun menyembah dan 
memohon kepada Yesus untuk tidak 
menyiksa	dan	mengusirnya	(Mrk.	5:6-10).

Para rasul sepakat untuk tidak menerima 
penyembahan dari orang lain karena 
mereka adalah manusia biasa yang diutus 
oleh Yesus dan mengajarkan bahwa hanya 
Allah saja yang layak disembah (Kis. 
14:15).	Tetapi	ketika	Yesus	menerima	
penyembahan, itu menunjukkan bahwa 
Yesus	adalah	benar-benar	Allah	dan	
memang layak untuk ditinggikan dan 
disembah.  

5. Yesus mengajarkan untuk berdoa di dalam 
 nama-Nya

Yesus	tidak	hanya	meminta	orang-orang	
untuk	percaya	dan	menaati-Nya,	tetapi	

Yesus mengajarkan juga bahwa kita harus 
berdoa	kepada	Allah	di	dalam	nama-Nya	
karena Ia adalah perantara kita dengan 
Allah. Yesus berkata, ”dan apa juga yang 
kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan 
melakukan-Nya, supaya Bapa dipermuliakan 
di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu 
kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan 
melakukannya.”	(Yoh.	14:13-14).	Berdoa	
di dalam nama Yesus bukan menjadi suatu 
mantra jaminan untuk mendapatkan apa 
pun yang kita minta. Berdoa di dalam 
nama Yesus berarti kita berdoa dengan 
otoritas Yesus untuk meminta kepada 
Allah untuk menjawab doa kita karena kita 
datang	di	dalam	nama	Anak-Nya.	Selain	
berdoa	dengan	otoritas-Nya,	Yesus	pun	
mengajarkan	untuk	meminta	kepada	Dia	
sendiri, karena Ia dan Bapa adalah satu 
(Yoh.	10:30).	

Berdoa di dalam nama Yesus juga 
menyatakan bahwa permohonan dan 
permintaan yang kita bawa adalah agar 
Allah	dipermuliakan	di	dalam	diri	Anak-
Nya. Inilah yang dimaksud dengan berdoa 
sesuai dengan kehendak Allah. Segala 
permohonan dan permintan kita, jika 
bukan untuk kemuliaan Allah tetapi hanya 
untuk keuntungan pribadi, bukanlan doa 
yang sesuai dengan kehendak Allah. 

Alkitab dengan jelas memperkenalkan Yesus 
sebagai pribadi Allah sepenuhnya dan pribadi 
manusia	sepenuhnya.	Masih	banyak	bukti-
bukti lain di dalam Alkitab yang menyatakan 
bahwa	Yesus	adalah	benar-benar	Allah.	Tetapi	
bagi	kita	orang-orang	percaya,	pengenalan	dan	
pengakuan ini hanya dapat keluar dari iman 
yang kita miliki karena karya Roh Kudus yang 
memampukan	kita	(Rm.	8:15).	Seperti	kisah	
Tomas yang meragukan kebangkitan Yesus. 
Ia	menjadi	percaya	karena	melihat.	Tetapi	
Yesus berkata lebih berbahagia kita yang tidak 
melihat	namun	percaya/beriman	dan	berkata	
kepada Yesus, ”Ya Tuhanku dan Allahku!” (Yoh. 
20:28).
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Kemarin malam saya teringat sebuah reffrain lagu dalam bahasa Mandarin. 
Kata-katanya	sangat	
menyentuh saya:

Yesu ai ni (Yesus mencintaimu)
Yesu teng ni (Yesus menyayangimu)
Yesu neng zao yi ge quan xin de ni
(Yesus mampu menciptakan dirimu yang seluruhnya baru)

Jesus Loves You
Teks disadur dari blog Jeffrey Siaw, ilustrasi dari internet

Setiap kali saya menyanyikan kalimat yang 
kedua “Yesu teng ni” saya terharu...

Kata “teng”	(dibaca:	theng	–	“e”	nya	seperti	
dalam	“sebab”)	dalam	bahasa	Mandarin	punya	
2 arti: Pertama adalah “kesakitan” (ache, have 
a pain).	Kedua	adalah	“sayang”	(love dearly, be 
fond of, dote on),	maka	bukan	sayang	biasa	tapi	
sayang banget, suka banget, demen banget.

Tidak bisa tidak, setiap kali mengatakan “Yesu 
teng ni” saya membayangkan Yesus begitu 
sayang, begitu suka, begitu demen, teramat 
sangat... sampai “kesakitan” saking sayangnya 
kepada kita. Sayang yang sampai sakit.

Cepat-cepat	saya	cari	di	Youtube dan 
mendengarkannya	sambil	meresapi	kata-
katanya. Lirik lagunya seperti ini (saya 
terjemahkan	bebas):
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Engkau berkata hari mendung mewakili perasaanmu
Hari hujan lebih lagi mencerminkan reaksimu atas kehidupan 
Engkau bilang setiap hari kehidupan sama saja datar
Tidak ada sedikitpun keyakinan akan masa depan
Kawan terkasih, pernahkah engkau memperhatikan bintang yang memenuhi langit
Berharap ada seseorang yang mampu mengerti hatimu
Mampu mencintaimu, memperbarui kekuatanmu

Yesus mampu menjadikan semuanya baru
Yesus mampu mengerti perasaanmu
Yesus mampu mengubah (transformasi) masa lalumu
Yesus mencintaimu
Yesus menyayangimu
Yesus mampu menciptakan dirimu yang seluruhnya baru

Coba	baca	lagi!

Engkau melihat hidup sangat suram, mendung, hujan, datar, tidak ada keyakinan. Engkau 
merenung,	bertanya-tanya	“darimanakah	akan	datang	pertolonganku?”	(Mazmur	121:1).

Bolehkah saya berkata seperti lagu ini?

Kawan terkasih... Yesus mengerti perasaanmu.
Yesus mampu mengubah semuanya.
Dia	mencintaimu.
Dia	menyayangimu	teramat	sangat...	sampai	sakit!
Yesus	mampu	menciptakan	dirimu	yang	baru,	bukan	tanggung-tanggung	tapi	SELURUHNYA	
baru!

Yesu ai ni! 
Yesu teng ni!

Ini link lagunya di Youtube,	coba	dengarkan	sampai	selesai:
https://www.youtube.com/watch?v=lgzsjo-ZML4

Sumber:	http://jeffreysiauw.blogspot.co.id/2015/07/jesus-loves-you.html”
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Inspirasi

Nama saya Albert, lahir di kota Medan, saat 
ini sedang bekerja sebagai Auditor di PT 
Bank Central Asia. Saya lahir dari keluarga 
yang menganut agama Buddha di KTP 
namun	Kong	Hu	Cu	secara	pengertian.	
Dari	Generasi	keluarga	ayah	maupun	ibu	
saya, sebelumnya belum pernah ada seorang 
pun yang mengenal Yesus Kristus apalagi 
menganut agama Kristen, namun sungguh 
heran	dan	ajaib	rancangan	Tuhan,	oleh	
karena	Anugerah-Nya	entah	bagaimana	
caranya	saya	bisa	disekolahkan	di	Methodist	
(sekolah	Kristen)	padahal	banyak	sekali	
sekolah umum, Buddha/ Kong Hu Cu di 
kota Medan. Pada saat memulai sekolah di 
Methodist, sedikit demi sedikit saya bisa 
mendapat kesempatan mengenal Injil dan 
berada	di	tengah-tengah	komunitas	Kristen	
dan akhirnya saya diajak untuk mengikuti 
sekolah minggu di GMI Elim dari kelas 2 
SD,	lalu	pindah	ke	GMI	Betel	di	kelas	5	SD.

Di Kala Pencobaan Datang Silih Berganti
Teks oleh Albert, ilustrasi dari internet

Singkat	cerita,	mulai	dari	SMP	kelas	2,	saya	sudah	
dipercayakan	melayani	Tuhan	bahkan	menjadi	
pengurus di Gereja sehingga saya dengan giat 
setiap minggu bersekutu dan datang ke gereja, 
melayani Tuhan serta mendengarkan Firman 
Tuhan. Bahkan pada saat kelas 2 SMA saya 
sudah menjadi ketua di PRMI—namun di dalam 
hati sebenarnya masih kosong karena belum 
sungguh-sungguh	percaya	Tuhan—sehingga	
setiap	pengurus,	teman-teman	dan	Hamba	Tuhan	
selalu berpikir bahwa saya anak Tuhan yang taat, 
yang rajin, yang benar, yang takut akan Tuhan 
tapi mereka tidak pernah tahu bahwa dalam diri 
saya	sebenarnya	sangat	berdosa	dan	munafik.	Di	
luar gereja saya berbohong, berjudi, nonton film 
porno, tidak pernah belajar di rumah, tidak pernah 
mendengarkan	orang	tua	dan	melakukan	hal-hal	
yang memalukan nama Tuhan. Semua pelayanan 
di	gereja	hanya	merupakan	tipuan,	kepura-
puraan dan kemunafikan supaya dipuji dan bagus 
dipandang manusia.
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Akhirnya pada satu kesempatan ketika saya mengikuti retreat sekolah di kelas 3 SMA, pada saat 
mendengarkan	KKR	dari	Hamba	Tuhan,	di	sanalah	hati	saya	menjadi	hancur	dan	remuk,	sadar	
bahwa saya yang sudah begitu berdosa, begitu najis, begitu keji, begitu tidak layak namun Tuhan 
masih	mau	memandang	saya,	memilih	saya	dari	begitu	banyak	orang	yang	belum	mengenal-Nya	
dan	memberikan	keselamatan-Nya	bagiku;	sehingga	pada	kesempatan	itulah	saya	sungguh-
sungguh	percaya	kepada	Tuhan	dengan	sepenuh	hati	saya;	sehingga	saat	itulah	menjadi	turning 
point	dari	cara	pandang	dan	hidup	saya,	yang	tadinya	semua	berfokus	pada	diri	menjadi	berfokus	
pada Tuhan, yang tadinya senang berbuat dosa menjadi sedih jika berbuat dosa dan di sanalah 
sukacita	yang	paling	besar	pertama	kali	saya	rasakan	seumur	hidup.

...saya juga berdoa kepada 
Tuhan supaya dapat 
menyembuhkan adik saya. 
Namun akhirnya dia tetap 
meninggal dunia...

Dari	semula	keluarga	saya	hidup	rukun	dan	
tidak pernah terjadi masalah yang terlalu besar. 
Namun	setelah	percaya	Tuhan	Yesus	dengan	
sungguh-sungguh	barulah	semua	masalah	itu	
muncul	di	dalam	hidup	saya.	Dimulai	dari	
yang pertama, di saat saya kelas 3 SMA terjadi 
kecelakaan	yang	menimpa	adik	laki-laki	saya	
yang berumur 16 tahun ketika dia diantar oleh 
temannya yang mengakibatkan pendarahan di 
bagian kepalanya. Papa dan mama saya sedih 
sekali dan setiap hari berlutut dan menangis 
menyembah	dewa-dewa	agar	adikku	dapat	
sembuh, sementara saya juga berdoa kepada 
Tuhan supaya dapat menyembuhkan adik saya. 
Namun akhirnya dia tetap meninggal dunia 
setelah dirawat 3 hari di rumah sakit. Saya 
tidak tahu apa yang harus saya lakukan, belum 
sampai	setahun	percaya	Tuhan	namun	sudah	
diberi ujian seberat ini. Kemudian ada kakak 
rohani yang berkata kepada saya, “Hanya kamu 
satu-satunya orang Kristen yang percaya pada 
Tuhan di keluargamu sehingga jika kamu jatuh, 
maka tidak ada lagi orang yang menyemangati 
dan berdoa bagi mereka. Oleh karena itu 
bersandarlah pada Tuhan yang hidup.” Akhirnya 
saya berhasil melewati pergumulan ini dan 
semakin mengenal Tuhan yang sejati.
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Inspirasi

Kejadian ini terjadi pada saat saya mau 
menghadapi	Ujian	Nasional	(UN)	namun	
bukan hal tersebut yang menjadi kesedihan 
terbesar dalam hidup saya. Kesedihan saya 
yang terbesar adalah ketika saya yang awalnya 
bertekad untuk bisa menjadi garam dan terang 
pada momentum ini, mau menghadapi UN 
dengan benar dan memuliakan Tuhan akhirnya 
sirna dan gagal. Bukannya menjadi saksi Tuhan 
dan	bersandar	penuh	pada-Nya	pada	saat	ujian,	
malahan saya sendiri yang menjadi pelopor 
dan	mediator	teman-teman	sekelas	untuk	
membeli	soal	UN—padahal	sudah	percaya	
Tuhan Yesus. Namun setelah mengikuti KKR 
dari	Pdt.	Dr.	Stephen	Tong	saya	disadarkan	
kembali bahwa saya sudah gagal untuk menjadi 
saksi	Tuhan	dan	hidup	benar	di	hadapan-Nya.	
Semenjak hari itu saya bertekad untuk mau 

...saya disadarkan kembali bahwa 
saya sudah gagal untuk menjadi 
saksi Tuhan dan hidup benar di 
hadapan-Nya. 

hidup	sungguh-sungguh	di	hadapan	Tuhan	
dan menjadi terang dalam segala aspek hidup 
saya walaupun sering mengalami kesulitan, 
rintangan, dan penuh pengorbanan untuk 
menjalaninya.

Singkat	cerita,	Tuhan	kembali	memberikan	
ujian dalam hidup saya yaitu ketika mama saya 
masuk	penjara	karena	bermain	judi	(toto/togel)	
di saat saya sedang duduk di bangku kuliah 
semester 4 serta Ayah saya yang meninggal 
dunia karena serangan jantung saat saya duduk 
di bangku semester akhir. Mulai sejak itu saya 
harus menjadi tulang punggung dari keluarga 
saya	serta	membiayai	sekolah	adik-adik	saya	
yang lain. Namun semua kesulitan yang saya 
alami,	membuat	saya	mengerti	Tuhan	secara	
utuh	dan	menyadari	bahwa	Dia	bukan	hanya	
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memberikan kepada saya anugerah yang begitu 
besar tapi di dalam kesulitan sekalipun Tuhan 
beserta saya dan tidak meninggalkan saya. Itulah 
yang menjadi kekuatan yang paling besar di dalam 
hidup saya.

Dari	tamat	SMA	saya	sudah	mulai	bekerja	sambil	
kuliah, dan sampai saat ini saya sudah bekerja di 
7 perusahaan. Entah kenapa, ketika bekerja di 
semua perusahaan, sampai saat ini tidak pernah ada 
damai di hati saya. Kemudian selama satu tahun 
belakangan	ini	membaca	Alkitab	dan	merenungkan	
Firman	Tuhan	secara	pribadi,	setiap	hari	saya	
selalu mengingat akan misi penginjilan dan 

jiwa-jiwa	yang	terhilang	dan	menangis;	
apalagi ketika mengingat Firman Tuhan 
kepada nabi Yesaya, “Siapakah yang akan 
kuutus, jawabnya: Ini Aku, utuslah aku!” 
Namun	saya	seakan-akan	mencoba	untuk	
menghindari panggilan Tuhan di dalam 
hidup saya oleh karena berbagai alasan. 
Setelah mengikuti sebuah konvensi Injil, 
maka akhirnya saya bersedia menyerahkan 
diri saya di hadapan Tuhan menjadi 
hamba-Nya	jika	Tuhan	mau	memakai	
saya. Walaupun susah, walaupun berat 
dan banyak sekali rintangan dari sisi 
keluarga, dana, dsb, tapi justru di sanalah 
terdapat	sukacita	yang	sejati	jikalau	kita	
menjalankan	kehendak-Nya.	Hal	ini	masih	
menjadi doa dan pergumulan saya di 
hadapan Tuhan setiap hari.

Sembari menguji panggilan saya, jangan 
sampai hanya emosi sesaat, yang saat ini 
bisa saya lakukan adalah membangun 
satu KTB di tempat di mana saya bekerja 
dan kelompok sharing di gereja dengan 
tujuan	mau	mengajak	orang-orang	Kristen	
yang ikut di dalamnya untuk hidup taat 
dan sesuai dengan Firman Tuhan, berani 
memikul Salib dan menyangkal diri, 
menjadi terang dan garam di manapun 
mereka	berada.	Saya	percaya	bahwa	arti	
panggilan itu bukan hanya sedangkal 
profesi saja tetapi apapun profesi yang kita 
jalani, ketika bisa menjalankan Kehendak 
Tuhan di dalamnya, itulah panggilan hidup 
setiap orang Kristen.

Demikian	kesaksian	saya	yang	terbatas	
dan masih ada Injil yang tidak terbatas dan 
lebih penting, kiranya dapat memberikan 
kekuatan dan berkat bagi kita semua.

...maka akhirnya saya bersedia 
menyerahkan diri saya di hadapan Tuhan 
menjadi hamba-Nya...
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MENGAPA ANDA 
HARUS MINUM 
SELAGI MAKAN?

Anda mungkin pernah 
mendengar anjuran 
untuk tidak minum saat 
menyantap makanan 
karena menurut mitos 
yang beredar, kebiasaan 
itu dapat mengganggu 
pencernaan	atau	
menyebabkan kram perut. 
Namun tidak demikian 
halnya menurut laporan 
Mayo	Clinic.	Faktanya,	
minum saat makan 
merupakan sesuatu hal 
yang menyehatkan. 
Berikut ini adalah 
beberapa manfaat dapat 
diperoleh dari kebiasaan 
minum selagi makan.

1. Meningkatkan kesehatan pencernaan
Menurut	Dr.	Michael	F.	Picco,	penulis	untuk	Mayo	Clinic,	
menenggak	air	selama	makan	dapat	membantu	proses	pencernaan	
makanan.	Air	dan	jenis	cairan	lainnya	mampu	memecah	makanan	
yang	ada	di	dalam	perut	serta	menjaga	jalur	sistem	pencernaan.	
Air juga membantu mengirimkan oksigen ke seluruh tubuh dan 
membantu menghasilkan energi yang dapat digunakan dalam 
pencernaan.	Selain	itu,	air	menjaga	mulut,	tenggorokan,	dan	bibir	
dari kemungkinan dehidrasi, mengatasi masalah seperti mulut 
kering dan bau napas.

2. Membuat Anda merasa kenyang lebih cepat
Meminum	cukup	air	selagi	makan	dapat	membuat	Anda	merasa	
kenyang	lebih	cepat	dan	menurunkan	jumlah	kalori	yang	
dikonsumsi.	Air	juga	dapat	bereaksi	secara	alami	dengan	serat	
yang terkandung dalam makanan, sehingga menyebabkan perut 
“membengkak”. Proses ini dapat mengaktifkan reseptor dalam 
perut dan otak agar tubuh Anda mengetahui bahwa Anda telah 
makan	dengan	cukup.	Hal	ini	membuat	“minum	selama	makan”	
menjadi pengontrol berat badan yang sehat.

3. Menyegarkan mulut
Menenggak	air	selagi	makan	juga	dapat	menyegarkan	langit-
langit pada mulut Anda dan membersihkan partikel sisa makanan 
serta menghilangkan sisa rasa makanan dari hidangan yang 
Anda makan. Bahkan, beberapa kultur memiliki kebiasaan untuk 
meneguk kaldu semur atau sup saat makan untuk tujuan yang 
sama seperti halnya meminum air.

Walau begitu, para ahli kesehatan dari MedlinePlus menganjurkan 
untuk tidak menenggak air selagi makan apabila Anda dalam 
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kondisi sakit atau sedang menjalani 
pengobatan penyakit kronis yang 
dapat menghilangkan nafsu makan. 
Pasalnya, ketika sakit mungkin Anda 
merasa tidak nafsu makan. Tetapi 
pada saat yang bersamaan, tubuh 
memerlukan	kalori	yang	cukup	agar	
Anda tetap kuat dan kembali sehat 
dari sakit.

Minum selagi makan dapat 
mengurangi total kolari yang diasup 
dari makanan dan hal ini dapat 
menjadi kontraproduktif untuk 
penyembuhan Anda. Bukan berarti 
Anda	harus	sedikit	meminum	cairan.	
Anda harus tetap terhidrasi, tetapi 
dengan	kadar	cairan	yang	cukup,	
sehingga	cairan	tersebut	tidak	
mengganggu jumlah asupan kalori 
dan Anda pun mendapat nutrisi yang 
cukup.

Sumber: http://health.kompas.com/
read/2011/09/12/09090984/Mengapa.
Anda.Harus.Minum.Selagi.Makan
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Memang Alkitab mengajarkan kita untuk, “Layanilah seorang akan yang 
lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai 
pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.”	(1Ptr.	4:10).	Di	bagian	
Perjanjian Baru lainnya, rasul Paulus juga mendorong jemaat Roma 
(Rm.	12:4-8)	dan	jemaat	Korintus	(1Kor.	12:1-11)	untuk	melayani	
sesuai dengan karunia yang dianugerahkan Roh Kudus kepada mereka. 
Karena itu, di dalam pelayanan, kita harus memfokuskan energi dan 
memaksimalkan	waktu	kita	pada	bidang-bidang	pelayanan	yang	sesuai	
dengan karunia kita.

Tawaran Pelayanan
Teks oleh Ev. David Ie, Ilustrasi dari internet

Bagaimana menjawab permintaan pelayanan yang tidak sesuai 
dengan karunia, padahal saat itu sangat mendesak kebutuhannya?
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Namun demikian, di sisi lain, Alkitab juga 
memerintahkan	semua	orang	percaya	untuk	
mempraktekkan	pelayanan-pelayanan	tertentu	
terlepas dari karunia mereka. Berikut ini ada 10 
bentuk pelayanan yang tidak hanya dikerjakan 
oleh mereka yang memiliki karunia tertentu, 
tetapi juga diperintahkan Tuhan untuk 
dilakukan	oleh	semua	orang	percaya:
1.	 Mengabarkan	Injil	(Kis.	1:8)
2.	 Mengajar	(Mat.	28:19)
3.	 Beriman	(2Kor.	5:7)
4.	 Memberi	(2Kor.	9:7)
5.	 Membedakan,	menguji	roh	(1Yoh.	4:1)
6. Memberi nasihat, dorongan (Ibr. 3:13; 

10:25)
7.	 Pengetahuan	(2Ptr.	3:18)
8.	 Kemurahan	hati	(Ef.	4:32)
9.	 Melayani,	memberi	pertolongan	(Gal.	5:13)	
10.	Berhikmat	(Yak.	1:5)	

Sebagai	contoh,	beberapa	orang	percaya	
menerima karunia untuk mengabarkan Injil, 
tetapi	semua	orang	percaya	juga	memiliki	tugas	
mengabarkan Injil di dalam setiap kesempatan 
yang	ada.	Dengan	demikian,	dalam	pelayanan	
kita	pun	harus	berhati-hati	dan	menghindari	
mentalitas	yang	terlalu	cepat	mengatakan,	
“Itu bukan karunia saya!” Karena itu, kita tidak 
boleh mengabaikan setiap kesempatan atau 
kebutuhan pelayanan yang mampu kita lakukan 
tanpa	memerlukan	karunia	tertentu.	Rick	
Warren mengatakan bahwa pelayanan primer 
kita ada pada bidang yang sesuai dengan profil 
(karunia)	pelayanan	kita,	sedangkan	pelayanan	
sekunder kita adalah di manapun kita 
diperlukan pada suatu waktu tertentu.
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DI BALIK
SI ANDY
Banyak kisah inspiratif dikuak oleh pria berkepala plontos ini. Ya, 

kita	mengenalnya	sebagai	Andy	F.	Noya,	pembawa	acara	dari	acara	
talkshow	“Kick	Andy”.	Namun,	pernahkah	kita	tahu	bahwa	beliau	
memiliki	kisah	hidup	yang	sangat	inspiratif?	Kisah	inilah	yang	coba	
dibagikan lewat buku biografinya, Andy Noya Kisah Hidupku.

Buku	ini	menceritakan	masa	kecil	Andy	yang	suka	di-bully	oleh	teman-
temannya karena berdarah Belanda hingga kesuksesannya memimpin 
Metro	TV,	hingga	akhirnya	mencoba	menginspirasi	penonton	televisi	
lewat	acara	Kick	Andy.

Andy	Noya	memang	berbakat	di	bidang	jurnalistik	sedari	kecil.	Darah	
seninya	juga	mengalir	deras	dari	pihak	ayahnya.	Masa	kecil	Andy	bisa	
dikatakan	sangat	sulit	secara	ekonomi.	Namun	hal	inilah	yang	menempa	
Andy menjadi seorang pribadi yang berintegritas, tegas menghadapi 
ketidakadilan dan berani memperjuangkan apa yang ia anggap benar.

Ada banyak kisah Andy yang tidak diketahui oleh publik, termasuk 
kehidupan	Andy	dalam	keluarga	dan	tempat	kerja	yang	cenderung	tegas	
dan	tidak	mentolerir	kecurangan	apapun,	sekalipun	dilakukan	sahabatnya	
sendiri. 

Ditulis	dengan	gaya	bahasa	aku,	kita	seperti	membaca	buku	harian	
Andy	dan	kisah-kisahnya	bersama	orang	banyak,	salah	satunya	bersama	
Surya	Paloh,	pemilik	dari	Metro	TV.	Cerita	yang	cukup	menarik	adalah	
dimana ketika Andy yang menginginkan tantangan baru dalam dunia 
pertelevisian, mengundurkan diri dari Media Indonesia yang telah 
dipimpinnya	selama	bertahun-tahun.	Alih-alih	dikabulkan	oleh	Surya	
Paloh, beliau malahan membuat Metro TV untuk dipimpin oleh Andy.

Bagi	kamu	yang	membutuhkan	bacaan	segar	dan	inspiratif	dari	tokoh	
Indonesia,	buku	ini	sangat	kami	rekomendasikan	untuk	dibaca	dalam	
liburan	akhir	tahun	ini.	Yuk,	kita	baca..	Selamat	membaca.(ek)

Pojok Buku

Foto dari internet
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Nama    : Samuel Houten (36 tahun)
Tempat, tanggal lahir  : Kabanjahe, 27 Feb 1979
Nama istri   : Tan Huei Ling (36 tahun)
Nama anak   : Faith Kyla S. Houten (9 tahun)
       Karen Love Houten (6 tahun)
      Chloe Hope Houten (4 bulan)

Biodata
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Nama    : Samuel Houten (36 tahun)
Tempat, tanggal lahir  : Kabanjahe, 27 Feb 1979
Nama istri   : Tan Huei Ling (36 tahun)
Nama anak   : Faith Kyla S. Houten (9 tahun)
       Karen Love Houten (6 tahun)
      Chloe Hope Houten (4 bulan)

Setiap orang telah dianugrahkan Tuhan talenta 
yang	berbeda-beda	satu	dengan	yang	lain,	namun	

berapa banyak orang yang menyadari, mengasah, serta 
menggunakan talentanya tersebut untuk melayani 
Tuhan? Salah seorang jemaat GMI Imanuel yang 
dengan nyata telah setia melayani Tuhan dengan 
talentanya di bidang tarik suara ialah Samuel Houten.

Diawali	dari	pelajaran	seni	musik	di	SD	dulu	yang	
mengajarkan	cara	bernyanyi,	cara	membaca	notasi	
musik,	dan	cara	bermain	musik,	membuat	Samuel	
yang	pernah	mengenyam	pendidikan	di	SD-SMP	
Methodist	mulai	jatuh	cinta	akan	dunia	musik.	
Samuel	pun	bercerita	ia	pernah	dalam	beberapa	
kesempatan mewakili sekolahnya untuk ikut serta 
dalam perlombaan paduan suara, serta berhasil 
membawa harum nama sekolah dengan memenangkan 
perlombaan tersebut juga. Berlanjut hingga ke 
tingkat	kuliah,	kecintaan	lulusan	teknik	industri	
UPH ini terhadap bernyanyi juga dibuktikan dalam 
partisipasinya dalam klub paduan suara di kampusnya 
dulu.
 
Talenta pria kelahiran Tanah Karo ini dalam 
menyanyi tentunya tidak hanya diasah dalam jenjang 
pendidikannya saja, namun juga digunakan untuk 
melayani Tuhan. Tumbuh dalam lingkungan dimana 
kedua orangtua melayani dalam paduan suara, sejak 
kecil	terbiasa	melihat	bagaimana	sekelompok	paduan	
suara berlatih dan bernyanyi, semua inilah yang 
secara	khusus	memegang	peranan	penting	dalam	
membimbing Samuel sampai akhirnya terjun melayani 
Tuhan dalam paduan suara.  

Pelayanan pertama Samuel dalam paduan suara adalah 
ketika	masa	pra-remaja,	dimana	pada	saat	itu,	ia	
diminta	untuk	bernyanyi	bersama	kakak-kakak	senior	
di	remaja.	Rasa	sukacita	dari	pengalaman	pertama	
inilah yang membuat Samuel akhirnya selang beberapa 
tahun kemudian berkomitmen dan melanjutkan 
pelayanannya	secara	rutin	dalam	paduan	suara	remaja,	
berlanjut ke paduan suara pemuda, hingga sampai 
sekarang	ayah	dari	3	orang	putri-putri	yang	cantik	
jelita ini pun tak pernah berhenti dan masih tetap 
melayani	dalam	paduan	suara	Voice	of	Imanuel,	vokal	
grup Favours, dan vokal grup Male Chorus. 

Suara bagi
TUHAN

Foto dari narasumber
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Eksplorasi Talenta
Bernyanyi	bukanlah	satu-satunya	pelayanan	
yang dijalani Samuel. Semasa muda, Samuel 
mengaku	ada	banyak	pelayanan-pelayanan	lain	
yang pernah dieksplorasi oleh dirinya, salah 
satu	contohnya	yaitu	bermain	gitar	dan	bass. Ya, 
mengeksplorasi	diri,	mencoba	beberapa	macam	
pelayanan adalah baik dan penting adanya untuk 
mencari	tahu	talenta	apa	yang	telah	Tuhan	
anugerahkan untuk kita kerjakan. Namun di 
satu sisi yang lain, janganlah lupa kita pun perlu 
fokus, bertanggung jawab pada satu bidang 
pelayanan	tertentu.	Dalam	kasus	ini,	Samuel	
pun memilih untuk fokus dalam bernyanyi. 

Ada kesenangan tersendiri yang dirasakan 
Samuel ketika melayani dalam paduan suara dan 
vokal grup. Selama 25 tahun melayani, walaupun 
ada	masa-masa	kejenuhan	dan	keletihan	yang	
dirasakan,	namun	sukacita	bernyanyi	untuk	
Tuhan	bersama	rekan-rekan	sepelayanan	
membuat Samuel tak pernah sekalipun 
berpikir untuk berhenti dalam pelayanan ini. 
Terbukti di tahun 2011, ketika pria yang banyak 
berkecimpung	di	dunia	international business ini 
ditugaskan dinas kerja ke Cina selama 1 tahun 
8 bulan, kurun waktu ini tetap dipakai olehnya 
dengan melayani dalam paduan suara di sebuah 
gereja di Cina, dan ketika kembali ke Jakarta, 
Samuel	pun	secara	otomatis	langsung	ikut	
kembali	dalam	pelayanan-pelayanan	rutinnya	di	
bidang vokal. 

Terlihat jelas bernyanyi memang adalah bagian 
tak terlepaskan dalam kehidupan Samuel. 
Melihat	banyaknya	bibit-bibit	muda	yang	
berpotensi di gereja saat ini, serta didukung 
oleh Ev. Budi Taniwan sebagai pembina paduan 
suara remaja, membuat Samuel optimis dengan 
adanya perkembangan musik yang positif di 
GMI Immanuel. Besar kerinduan Samuel, agar 
setiap jemaat yang terlibat dalam pelayanan 
paduan	suara	bisa	sama-sama	berkomitmen,	
bersatu hati, bertumbuh, mengerti bahwa 
bernyanyi	bukan	hanya	bicara	tentang	seberapa	
indah harmonisasi nada yang dihasilkan, namun 
bernyanyi adalah bagian dari pengabaran injil, 
pemberitaan Firman melalui setiap lirik pujian 
yang dilantunkan. 
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Totalitas Pelayanan
Totalitas dalam melayani Tuhan adalah kata yang 
tepat untuk menggambarkan keluarga Samuel. 
Bersama dengan sang istri yang melayani sebagai 
guru Sekolah Minggu, saat ini Samuel juga 
melayani sebagai pengurus dalam PASUTRI 
(persekutuan	suami	istri).	Samuel	mengaku	
mendapatkan banyak sekali pembelajaran melalui 
persekutuan ini, dari seputar relasi antara suami 
dan	istri,	hingga	bagaimana	cara	menghadapi	
anak yang baik.

Sebagai pasangan suami istri yang keduanya 
bekerja,	perhatian	terhadap	anak-anak	tidak	
pernah kurang diberikan oleh mereka. Akhir 
pekan menjadi waktu spesial yang disisihkan 
Samuel untuk keluarga, dimulai dari mengantar 
anak-anak	pergi	les,	hingga	pergi	berenang	
bersama merupakan kegiatan rutin bagi keluarga 
yang	tinggal	di	Daan	Mogot	ini.	Iman	kepada	
Kristus dan semangat dalam melayani pun tidak 
lupa juga menjadi hal penting yang terus diajar 
dan	ditularkan	kepada	anak-anak	mereka	yang	
saat ini juga sudah ikut melayani dalam ensemble 
dan paduan suara di komisi sekolah minggu. 

Sama seperti Samuel, sebagai umat kerajaan 
Allah, kita semua mempunyai tugas istimewa 
sesuai	talentanya	masing-masing	untuk	
memberitakan perbuatan Allah melalui 
pelayanan. Bagaikan dua sisi koin yang tidak 
terlepas satu sama lain, demikian juga pelayanan 
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 
kehidupan	orang	percaya.	Melampaui	sekadar	
sebuah “aktivitas”, pelayanan adalah perjalanan 
mengikut Tuhan, menyenangkan Tuhan, 
sebuah perjalanan yang membawa setiap 
orang mengenal dan meninggikan Tuhan. Jadi 
sudahkah Anda selama ini melayani dengan 
dasar iman, sikap hati, dan motivasi yang benar? 
Sekaranglah	waktunya!	(grc)
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KESETARAAN bagi 
Penyandang Disabilitas

Mimi Institute 

Mimi Institute adalah sebuah lembaga 
berbadan hukum yayasan yang melayani 

anak dan remaja berkebutuhan khusus agar mereka 
dapat menjadi pelaku dan diterima masyarakat. 
Mengapa anak dan remaja? Karena anak maupun 
remaja masa kini, merekalah yang akan menjadi 
pemimpin masa depan bangsa. Visi dari Mimi 
Institute adalah ‘Mainstreaming Disability for Better 
Life’.	Visi	ini	dimaksudkan	untuk	meng-arus-
utama-kan	disabilitas	dan	membiasakan	masyarakat	
berinteraksi dengan orang berkebutuhan khusus 
atau penyandang disabilitas (UU no 19 th 2011 
tentang pengesahan Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities).	Untuk	mencapai	visi	
ini, Mimi Institute bersenjatakan pada dua misi 
sebagai amunisi bekerja. Misi pertama adalah 
edukasi anak dan remaja berkebutuhan khusus. 
Misi kedua adalah edukasi keluarga, komunitas dan 
pemerintah.	Dengan	misi	kedua	ini,	Mimi Institute 
secara	regular	mau	memberikan	pendidikan	
(informasi,	pengetahuan	dan	keterampilan)	kepada	
semua pihak termasuk gereja agar mereka semua 
mengubah pola pandangan dengan pengetahuan 
yang lebih benar tentang disabilitas, dengan 
bersikap positif dan dengan berperilaku ramah 
tanpa diskriminasi saat berinteraksi dengan 
orang-orang	disabilitas,	termasuk	anak	dan	remaja	
berkebutuhan khusus. 

Pada program misi pertama, Mimi Institute 
memiliki beberapa kelas pembelajaran dengan 
kurikulum	yang	mengacu	pada	kebutuhan	cara	
belajar anak dan remaja berkebutuhan khusus. Kelas 
Pandai, kelas kesetaraan untuk anak berkebutuhan 
khusus	untuk	mendapatkan	pengakuan	dan	ijazah	
tingkat	SD,	SMP,	SMU	ataupun	diarahkan	pada	
kelas vokasi seperti kelas karir. Kelas Karir, kelas 
untuk pengembangan kepribadian dan karir bagi 

Teks oleh Mimi Lusli, 
Foto dari narasumber
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sambil mengikuti segala pengobatan baik medis 
dan alternatif dengan harapan suatu hari nanti 
ia akan melihat lagi dan dapat melanjutkan 
pendidikan yang tertunda. Hingga ketika 
berumur 17 tahun ia mendengar kabar buruk 
bahwa penyakit matanya sudah tidak dapat 
disembuhkan lagi karena ia mengidap penyakit 
genetik retinitis pigmentosa yang menyebabkan 
degenerasi	fotoreseptor	retina	secara	bertahap	
sehingga menyebabkan hilangnya penglihatan 
secara	progresif.	Berawal	dari	sana	Mimi	mulai	
belajar huruf braile dan diberikan kesempatan 
untuk	dapat	mengikuti	ujian	persetaraan	SD	
dan SMP. 

Sebagai manusia biasa tentu saja Mimi 
mengalami pergumulan yang sangat hebat, 
namun beruntunglah ia memiliki keluarga 
yang tidak pernah mendiskriminasi dan selalu 
memberi dukungan baginya dan ketika kebutaan 
itu terjadi Mimi sudah mengenal sosok Tuhan.

“Ketika dalam pergumulan, saat itu saya sedang 
sekolah di SLB Bakti Luhur, Malang, Jawa Timur. 
Di sana saya banyak berteman dengan mereka 
yang mengalami disabilitas grahita refleksi. Mereka 
sungguh menunjukkan daya juang, seperti ketika 
mereka diminta mengulang berhitung berkali-
kali, mereka tidak menyerah. Dan di sana juga 
saya dipertemukan dengan Tuhan dan diberi 
kesempatan untuk belajar dari teladan Tuhan 
Yesus. Dalam perjalanan ke Bukit Golgota, Tuhan  
mau dibantu oleh Simon. Hal itu membuat saya 
tidak canggung untuk menerima bantuan dari 
orang lain,” kata wanita yang menyukai warna 
jingga ini.

remaja berkebutuhan khusus 
dengan mengajak mereka 
belajar dengan pengalaman langsung seperti 
shopping	(berbelanja),	travelling (bepergian/
jalan-jalan),	cooking	(memasak),	dan	untuk	
tingkat	akhir	kelas	ini,	siswa-siswi	Kelas	
Karir diprogramkan untuk melakukan sebuah 
projek bisnis. Satu program unik Mimi 
Institute adalah terapi edukasi dalam bentuk 
bimbingan belajar individu, terapi edukasi 
mendasar dan diperlukan untuk memperkuat 
anak berkebutuhan khusus yang sedang/akan 
belajar di sekolah regular dengan pendekatan 
pendidikan inklusi. 

Mengenal Lebih Dekat Seorang Mimi Lusli

Mimi memiliki nama yang panjang; Veronika 
Laetitia Mimi Mariani Lusli. Mimi adalah anak 
ketiga dari 4 bersaudara. Beliau mulai merasakan 
pengurangan penglihatan ketika masih 
bersekolah	di	SD	Candranaya,	Jakarta	Barat.	
Pengurangan penglihatan ini menyebabkan 
dirinya harus rela untuk keluar dari sekolah 

Bagi saya setiap kesempatan adalah berharga. 
Ketika orang memberikan kesempatan pada saya 
maka saya akan mengusahakan yang terbaik agar 
mereka tidak kecewa. Jika mereka kecewa berarti 
saya mengecewakan Tuhan.

Hati Mereka34



Demi	kecintaannya	pada	dunia	pendidikan	
dan bebannya bagi anak dan remaja 
berkebutuhan khusus, Mimi mengambil 
kesempatan untuk mengembangkan dan 
menggunakan talenta dirinya yang telah 
Tuhan hadiahkan untuknya. Walau akses 
belajar bagi seorang yang tidak melihat 
seperti Mimi perlu diperjuangkan, Mimi 
tak lelah berjuang untuk mendapatkannya, 
ia terus belajar dan bersekolah, bahkan 
melanjutkan studi hingga ke luar negeri. 
Pada tahun 1982 hingga 1985, ia menempuh 
pendidikan di Sekolah Pendidikan Guru 
Santa Maria. Mimi baru memperoleh gelar 
sarjana empat tahun kemudian pada tahun 
1989	di	IKIP	Sanata	Dharma,	Yogyakarta.	
Tidak puas hanya lulus sarjana, Mimi berhasil 
meneruskan dan menyelesaikan kuliah 
pasca	sarjana	di	Fakultas	Ilmu	Adminstrasi,	
Universitas	Indonesia	(1995-1997).	Pada	
tahun 2003, Mimi berhasil mendapatkan 
beasiswa untuk melanjutkan studi S2 di 
Universitas	Leeds,	Inggris.	Tidak	cukup	
sampai di situ, pada tahun 2010 Mimi 

memperoleh beasiswa untuk studi S3 di 
Faculty	of	Earth	and	Life	Scienes,	Universitas	
Amsterdam, Belanda.

“Apa yang saya pelajari ini demi satu hal, yakni 
kesetaraan bagi kami dan Anda sebagai anggota 
keluarga/masyarakat dan warga bangsa yang 
setara, yang bukan hanya diterima tetapi diakui 
keberadaan dan keterlibatannya,” kata Mimi.

“Bagi teman-teman yang mungkin sedang 
dalam pencobaan atau menemukan masalah, 
janganlah berlarut-larut dalam masalah tersebut. 
Ketika mungkin ada bantuan yang datang 
jangan langsung menolak karena mungkin saja 
pertolongan Tuhan datang dari orang terebut. 
Jangan mudah menyerah.” 
(ss)

Mimi Institute memberikan kesempatan bagi 
jemaat yang mungkin terbeban menjadi orang 
tua asuh.
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Dulu, ponsel boleh dibilang barang 
mahal yang hanya dimiliki kalangan 

tertentu. Fungsi utamanya jelas, yaitu sebagai 
sarana berkomunikasi, alias untuk menelepon 
atau mengirimkan pesan singkat. Tapi fungsi 
sederhana itu kini telah berkembang begitu 
pesat	mencakup	sarana	edukasi,	informasi,	
sosialisasi, ekspresi diri, hiburan, dan lain 
sebagainya.	Nah,	kali	ini	Gracia	akan	berbagi	
informasi beberapa aplikasi menarik yang patut 
dicoba.
 

Qlue
Sebagai warga negara yang taat membayar pajak, 
rasanya mungkin jengkel ketika mendapatkan 
berbagai sarana umum yang tidak terurus: 
jalanan rusak, lampu jalan mati, sampah tidak 
diangkut,	banjir,	dll.	Zaman	dulu,	kebanyakan	
warga hanya bisa pasrah sambil berdoa 
semoga aparat pemerintah segera mengambil 
tindakan atau parahnya, malah hanya menjadi 
ajang	menjelek-jelekkan	pemerintah	ketika	
kekurangan	bahan	perbincangan	dengan	
teman.	Untungnya,	di	zaman	nge-trend-nya	
komunikasi dua arah seperti sekarang ini, warga 
bisa proaktif menjadi pelapor bagi permasalahan 
yang ditemui di sekitar lingkungannya 
melalui aplikasi bernama “Qlue”. Jadi, setelah 
mengunduh dan memasang (install)	aplikasi	
ini, setiap penggunanya bisa memotret dan 
memberikan laporan mengenai permasalahan 
yang dilihatnya. Uniknya, di laporan ini akan 
muncul	tiga	indikator	warna,	yaitu	merah	
ketika laporan belum ditanggapi, kuning yang 
berarti bahwa laporan sedang diproses, atau 
hijau jika laporan telah ditindaklanjuti beserta 
foto perbaikannya. Seluruh hasil laporan ini 
pun dapat dilihat di website smartcity.jakarta.
go.id.	Tertarik	mencoba?	Aplikasi	ini	bisa	
diunduh di Playstore, namun untuk saat ini baru 
bisa digunakan oleh pengguna ponsel berbasis 
Android.	Jadi,	bagi	pengguna	ios,	bersabar	ya!			
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Wally
Aplikasi yang satu ini pastinya akan sangat 
disukai oleh para akuntan atau ibu rumah 
tangga. Pasalnya, Wally menawarkan fitur 
yang	memudahkan	mengatur	dan	melacak	
pendapatan serta pengeluaran uang 
penggunanya.	Dilengkapi	dengan	security 
password, aplikasi ini sangat ideal untuk 
membuat pembukuan personal sederhana. 
Anda bisa memasukkan jumlah pendapatan, 
kemudian mendata setiap pengeluaran dengan 
rinci;	misalnya	saat	makan	di	Restoran	A,	Anda	
bisa memilih kategori Food, memasukkan nilai 
transaksinya dan memberi keterangan tempat 
(terhubung dengan Foursquare),	waktu,	dan	
tanggal. Setelah itu di bagian teratas layar 
akan terlihat total pengeluaran beserta jumlah 
uang	yang	tersisa.	Hebatnya	lagi,	perincian	
pengeluaran Anda juga akan dirangkum 
dalam bentuk persentase berdasarkan 
kategori.	Misalnya,	pada	bulan	Desember	50%	
pengeluaran digunakan untuk Food, 30% untuk 
Personal care, 10% untuk Gift, dst. Jadi aplikasi 
ini sangat bagus jika Anda berniat mengevaluasi 
pengeluaran bulanan. 

Whoscall
Kalau diminta 
menyebutkan satu hal 
negatif dari semakin 
mudah dan murahnya 
komunikasi melalui 
ponsel, mungkin 

gangguan privasi bisa menempati salah satu 
posisi dengan persentase terbanyak; entah 
itu telepon tawaran produk yang tidak Anda 
perlukan, telepon penipuan yang berusaha 
mengeruk uang pengguna yang kurang awas, 
atau sekadar pesan iklan mengganggu. Bagi 
yang mendambakan aplikasi untuk menyaring 
(filter)	pesan	atau	telepon	yang	masuk,	aplikasi	
Whoscall	bagaikan	oase	di	tengah	padang	
gurun. Berbasis informasi dari seluruh pengguna 
Whoscall,	kini	Anda	bisa	melihat	tag/report 
tertentu yang dilekatkan oleh pengguna 
lain untuk sebuah nomor. Katakanlah Budi 
mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenal 
081xxx,	jika	pengguna	Whoscall	yang	lain	
pernah menerima telepon dari nomor tersebut 
dan memberikan laporan (report) “fraud” 
(penipuan),	maka	sebagai	pengguna	Whoscall,	
di	ponsel	Budi	akan	langsung	muncul	laporan	
“fraud, reported by 1 user” (penipuan, dilaporan 
oleh	1	pengguna).	Kemudian,	Budi	bisa	
langsung memblokir nomor tersebut sehingga 
setiap kali nomor tersebut berusaha menelepon 
Budi, panggilan akan langsung dialihkan. 
Hm… Sangat praktis untuk menyingkirkan 
nomor pengganggu bukan? Eits, tapi jangan 
disalahgunakan dengan sengaja memberikan 
laporan	palsu	ya.		(ww)
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MISI LIMA EMOSI

Judul Film: Inside Out
Produksi: Pixar Animation

When emotions have feelings and what it looks like inside 
our head? (Ketika berbagai emosi memiliki perasaan, 

dan	bagaimanakah	wujud	mereka	di	dalam	kepala	kita?)	
Itulah	kira-kira	yang	ingin	digambarkan	dalam	film	Inside 
Out, film teranyar produksi Pixar tahun 2015 yang ditulis 
oleh	Pete	Docter,	yang	juga	adalah	penulis	film	Up.

Film	ini	dibuka	oleh	Joy	(Si	Senang),	“seorang”	tokoh	
emosi bermata besar kebiruan dengan wajah yang mirip 
peri memiliki tugas untuk selalu membahagiakan Riley. 
Joy	dan	teman-temanya,	Sadness	(Si	Sedih),	Anger	(Si	
Marah),	Disgust	(Si	Jijik)	dan	Fear	(Si	Takut)	“berkantor”	di	
kepala	Riley.	Masing-masing	mereka	memiliki	misi	untuk	
melindungi	Riley	dengan	cara	memencet	tombol	agar	Riley	
mengeluarkan emosi yang diperlukan. 

Riley	yang	sekarang	berusia	11	tahun	tiba-tiba	harus	
pindah dari rumahnya yang nyaman di Minnesotta ke San 
Fransisco.	Kejadian	ini	membuat	Joy	ingin	mengambil	alih	
kepemimpinan	agar	Riley	tetap	ceria	menghadapi	perubahan	
ini. Namun terjadi sebuah kejadian yang membuat Joy 
dan Sadness terlempar keluar dari kepala Riley dimana 
jika	mereka	tidak	kembali	maka	Riley	terancam	tidak	bisa	
merasakan emosi lagi. 

Film	ini	sangat	bagus	ditonton	oleh	anak-anak	bersama	
orang	tua	karena	bertemakan	keluarga.	Orang	tua	bisa	
belajar memahami pola emosi anak dan mengajari anak 
menyeimbangkan setiap emosi karena pada dasarnya setiap 
emosi	diperlukan	untuk	bertahan	hidup.	Anak-anak	juga	
bisa	sedikit	mengerti	soal	emosi-emosi	apa	saja	yang	mereka	
miliki. 

Di	tengah-tengah	banyaknya	kegagalan	pernikahan	
dan	anak-anak	yang	berlatar	belakang	broken home, film 
ini membawa sebuah harapan dan pengingat mengenai 
indahnya	nilai-nilai	keluarga.	Keluarga	yang	sehat	bukan	
tanpa masalah atau senang terus tetapi lebih kepada 
campuran	berbagai	pengalaman	untuk	menghasilkan	
karakter dan nilai hidup yang akan seorang anak pegang 
seumur hidupnya.

Ayo, bagi kamu yang ingin tontonan segar dengan roller 
coaster	emosi,	ini	film	yang	tepat	untuk	kamu!	(ek)

Layar Lebar
Ilustrasi dari internet
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Kilas Balik

HUT P3MI 39
8 Agustus 2015
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Kilas Balik

REKREASI PENJANGKAUAN (16-17 AGUSTUS 2015)
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Kilas Balik

REKREASI PENJANGKAUAN (16-17 AGUSTUS 2015)
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Diet	tidak	semata	hanya	untuk	menurunkan	berat	badan,	namun	penting	untuk	menurunkan	risiko	
penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, dan kolesterol. Terdapat beberapa metode diet 
yang	populer	akhir-akhir	ini.	Namun,	apakah	iya	semuanya	dapat	diikuti?	Sebenarnya,	bagaimana	sih	
diet yang sehat?

Diet Golongan Darah
Segala yang berhubungan dengan golongan 
darah sempat populer belakangan ini. Kita 
dapat dengan mudah menemukan berbagai 
buku tentang diet berdasarkan golongan darah, 
hingga karakter berdasarkan golongan darah. 
Diet	golongan	darah	dipopulerkan	oleh	Peter	
D’Adamo,	seorang	Naturopath	(ahli	pengobatan	
alternatif ).	Teori	diet	golongan	darah	berdasar	
pada asumsi bahwa kebutuhan nutrisi setiap 
golongan darah berbeda. Namun, penelitian 
yang dilakukan di Kanada menunjukkan bahwa 
tidak terdapat bukti ilmiah untuk mendukung 
teori tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan 
membiarkan partisipan mengkonsumsti 
diet sesuai anjuran diet golongan darah dan 
kemudian mengukur beberapa indikator seperti 
kolesterol, trigliserida, dan insulin. Respons 
setiap orang terhadap diet/makanan yang 
diasup sama sekali tidak berhubungan dengan 
golongan darah. Penelitian lain yang dilakukan 
di Amerika Serikat juga menunjukkan hasil 
yang serupa. Berdasarkan data ilmiah tersebut, 
Gracia	tidak	menyarankan	pembaca	melakukan	
diet golongan darah.

Sehat

Fakta atau Fiksi

Ilustrasi dari internet
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Diet OCD
Obsessive	Corbuzier’s	Diet	(OCD)	
dipopulerkan	oleh	Deddy	Corbuzier,	yang	
tidak	asing	kita	lihat	di	layar	televisi.	Diet	
OCD	mengenalkan	sistem	jendela	makan,	
yaitu	mengistirahatkan	perut	dengan	cara	
puasa, misalnya puasa sehari 18 jam atau 
16 jam. Pelaku diet tidak disarankan untuk 
makan selama jam puasa tersebut, namun 
diperbolehkan untuk minum asal tidak 
berkalori. Pada jendela makan 8 jam, artinya 
pelaku diet berpuasa selama 16 jam dan hanya 
boleh makan selama 8 jam dalam 1 hari. 
Jadi. Misalnya sarapan dimulai pada pukul 
12 siang, maka Anda diperbolehkan makan 
apa	saja	hingga	pukul	8	malam.	Diet	OCD	
menyarankan	tidak	makan	hingga	3-4	jam	
setelah	bangun	tidur.	Hasil	dari	diet	OCD	
bervariasi, ada yang berhasil dan ada yang gagal. 
Namun, masalah dari diet ini adalah melarang 
sarapan.	Padahal	menurut	ahli	gizi,	sarapan	pagi	
bersifat penting untuk proses kerja tubuh.

Diet	OCD	sebenarnya	mirip	dengan	sistem	
puasa.	Banyak	ahli	gizi	yang	mengatakan	
bahwa puasa memiliki banyak keuntungan bagi 
tubuh manusia. Tubuh kita akan mengalami 
banyak masalah ketika diberikan terlalu banyak 
kalori, namun ketika mendapat sedikit kalori, 

tubuh dapat menanganinya dengan baik. Puasa 
tidak berarti tidak makan sama sekali selama 
sehari penuh, namun lebih ke arah memotong 
asupan kalori hingga 30%. Jadi, tubuh 
tetap	mendapatkan	asupan	gizi	sesuai	yang	
dibutuhkan.
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Diet Mayo
Diet	Mayo	bukanlah	diet	tanpa	mayonnaise.	
Diet	Mayo	adalah	program	yang	dikembangkan	
oleh	ahli	dari	Mayo	Clinic,	sebuah	lembaga	
kesehatan	ternama	di	Amerika	Serikat.	Diet	
Mayo mengembangkan gaya hidup sehat 
yang dapat diterapkan seumur hidup. Inti dari 
metode ini adalah memilih makanan yang sehat 
dalam	porsi	yang	tepat,	sehingga	tercipta	gaya	
hidup	sehat.	Makanan	sehat	contohnya	adalah	
karbohidrat dari gandum; sumber protein dari 
kacang,	ikan,	produk	susu	rendah	lemak;	dan	
lemak tidak jenuh yang ramah terhadap jantung. 
Selain asupan makanan yang sehat bagi tubuh, 
olahraga teratur juga merupakan rekomendasi 
dari	Diet	Mayo.	Metode	ini	tidak	menganut	
sistem puasa. Anda dapat tetap sarapan, makan 
siang, makan malam, bahkan menikmati snack. 
Hanya saja, jenis makanan dan porsinya harus 
diperhatikan.

Diet	Mayo	terdiri	atas	2	bagian:
1.	Lose	it!

Fase pertama ini dilakukan selama 2 minggu, 
untuk menurunkan berat badan antara 2,7 
hingga	4,5	kg	dengan	cara	yang	sehat.	Fase	
ini menekankan pada pemilihan makanan 
yang sehat dan olahraga 30 menit per hari.

2.	Live	it!
Fase ini adalah saatnya mempertahankan gaya 
hidup sehat yang telah terbentuk. Fase ini 
dapat menurunkan hingga 1 kg per minggu 
hingga	mencapai	berat	badan	ideal.	Dengan	
mempertahankan gaya hidup sehat, Anda 

dapat mempertahankan berat badan Anda.
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Gracia’s Verdict
Diet	sebaiknya	dimulai	dengan	pola	pikir:	
saya ingin sehat, ketimbang saya ingin kurus. 
Berat badan ideal setiap orang berbeda 
berdasarkan tingginya. Sebelum mulai diet, 
sebaiknya	mencari	tahu	berapa	berat	badan	ideal	
yang	harus	dicapai.	Hal	ini	dapat	dilakukan	
dengan menghitung Body Mass Index	(BMI)	
menggunakan	berbagai	aplikasi	BMI	Calculator,	
atau googling. Untuk menghitung BMI, hanya 
membutuhkan data berat badan dan tinggi 
badan Anda. Jika Anda termasuk dalam kategori 
overweight	(kelebihan	berat	badan),	terdapat	
peningkatan risiko penyakit terkait jantung, 
diabetes, dan hipertensi. Selain berat badan, 
indikator lainnya adalah lingkar pinggang. 
Lingkar	pinggang	di	atas	102	cm	(laki-laki)	dan	
88	cm	(perempuan)	merupakan	faktor	risiko	
bagi	penyakit-penyakit	tersebut.	Jadi,	ketika	
Anda masuk kategori overweight atau memiliki 
lingkar pinggang di atas batas, inilah saatnya 
Anda	mulai	memperhatikan	diet!

Kategori BMI Berat badan
<18,5  Underweight
18,5	–	24,9	 	 Normal
25	–	29,9	 	 Overweight
>30	 	 	 Obesitas

Intinya,	perbanyak	asupan	sayur-sayuran	dan	
diet	rendah	karbohidrat-lemak.	Makanan	
mengandung lemak jenuh (misalnya lemak 
babi,	pok-pok,	makanan	yang	digoreng–apalagi	
dengan	minyak	yang	dipakai	berulang	kali)	
adalah makanan yang berkalori paling tinggi (9 
kal/gram).	Protein	dan	karbohidrat	memiliki	
kalori 4 kal/gram. Ketika Anda makan melebihi 
kebutuhan kalori Anda, sisanya tersimpan 
dalam	tubuh	sebagai	lemak.	Jika	terus-menerus	
makan berlebih dan tidak olahraga, maka lemak 
akan menumpuk. Sebaliknya, ketika tubuh 
kita aktif, maka sel akan “membakar” kalori 
yang tersimpan. Maka, ketika kita menjaga 
porsi	makan	(membatasi	kalori),	memilih	
jenis makanan yang sehat dan berolahraga 
(membakar	kalori),	lemak	yang	ada	di	tubuh	
pun	secara	perlahan	akan	terkikis.

Terdapat beberapa aplikasi diet yang baik 
di Playstore, misalnya Noom Coach. Aplikasi 
ini dapat membantu memonitor asupan 
kalori dan jenis makanan yang Anda makan: 
apakah	berlemak	(kategori	merah)	atau	
berserat	(kategori	hijau).	Selain	itu,	aplikasi	
juga mendorong Anda untuk berolahraga 
dan menghitung berapa kalori yang Anda 
bakar. So, eat sensibly and work out!	(cc)
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Aneka Bakmi Pilihan
Pada edisi ini saya akan mengulas mengenai makanan favorit 
sebagian besar orang Indonesia. Ayo tebak apa? Betul sekali! Salah 
satu makanan favorit orang Indonesia yang dapat dijumpai banyak 
di rumah makan maupun pinggiran adalah bakmi. Nah, kali ini 
saya tidak mengulas sebuah tempat bakmi saja, tetapi beberapa 
ulasan tempat bakmi yang lezat rekomendasi dari sumber-sumber 
terpercaya. Tentunya daftar tujuan tempat makan Anda akan 
bertambah beberapa setelah membaca ulasan ini.

Bakmi Cubeng 
Lokasi:	Muara	Karang	(di	seberang	Sky)
Harga:	Rp	25.000	–	Rp	35.000	per	porsi

Jam buka bakmi Cubeng hampir 24 jam 
sehingga sangat direkomendasikan jika 
ingin	mencari	makanan	saat	malam	hari	
ataupun subuh. Selain itu bakmi Cubeng juga 
menyediakan jasa delivery. 

Untuk rasa, tentu saja tidak perlu diragukan 
karena tempat ini memang spesialis bakmi. 
Selain rasa bakminya yang enak, daging yang 
diberikan dalam 1 porsi bakmi juga tidak 
sedikit. Kelebihan lainnya dari bakmi Cubeng 
yaitu kita bisa meminta gorengan minyak 
babi sesuka hati kita. Bakmi Cubeng juga 
menyediakan	bakmi	dalam	porsi	kecil	dan	besar.	
(Ester	Chang)

Bakmi Atin
Lokasi:	Pasar	Duta	Mas	(sederet	dengan	kopitiam	
pasar	Duta	Mas)
Harga: ±Rp 20.000 per porsi

Bakmi Atin merupakan salah satu pilihan sarapan 
favorit saya ketika menemani tante saya belanja 
di	Pasar	Duta	Mas.	Bakmi	Atin	terletak	di	antara	
jajaran	kopitam	Pasar	Duta	mas.

Mie	keriting	Bakmi	Atin	memiliki	cita	rasa	khas	
bakmi Medan, dilengkapi dengan daging merah, 
daging	kecap,	telur	kecap,	minyak	babi	goreng,	
sayur pelengkap dan bawang goreng. Selain mie 
keriting, Bakmi Atin juga memiliki menu bihun 
bebek	yang	lumayan	terkenal.	(Alini)

Jelajah Kuliner

Foto dari internet
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Bakmi Lindung 
Lokasi: Jl. Pangeran Tubagus Angke, 
Komplek Taman Harapan Indah Blok BB/8
Harga:	Rp	25.000	–	Rp	35.000	per	porsi

Nama bakmi Lindung diambil dari tempat 
pertama rumah makan ini berdiri, yaitu di 
Jalan Lindung di daerah Medan. Menurut 
saya	bakmi	ini	memiliki	cita	rasa	yang	
sangat	lezat	dan	tajam	sehingga	cocok	
bagi pengunjung yang menyukai rasa yang 
tajam seperti saya. Kelebihan lain bakmi 
ini menurut saya adalah porsinya yang 
cukup	besar	dan	daging	yang	cukup	banyak	
dalam 1 porsi bakmi. Selain itu di tempat 
ini tersedia menu bakmi lebar yang sangat 
jarang ditemui di rumah makan bakmi pada 
umumnya.	(Edwin)

Tidak	sabar	mencoba?	
Ayo segera pilih dan 
kunjungi tempat 
makan bakmi yang 
menurut Anda paling 
menarik bersama 
teman-teman	maupun	
keluarga Anda. 
Dijamin	Anda	tidak	
akan	kecewa!	(esb)

Jelajah Kuliner

Bakmi Hokkian Asien
Lokasi:	Di	seberang	Gereja	Methodist
Harga:	Rp	30.000	–	Rp	40.000

Berbeda dengan mi keriting yang tipis 
dan teksturnya lebih kasar, helaian mi 
Hokkian	memang	lebih	tebal	dan	licin.	
Mi Hokkian biasanya diolah dengan 
cara	digoreng,	namun	disajikan	sebagai	
bakmi	pun	tidak	kalah	enak	loh!	Bakmi	

Hokkian dengan rasa kuah yang gurih ini biasa dilengkapi dengan 
berbagai	macam	topping seperti udang, bakso ikan, bakso udang, 
lapciong,	potongan	telur	rebus,	bahkan	lemak	babi	yang	digoreng.	
Hmm, selain enak sudah pasti bakmi Hokkian juga mengenyangkan. 

Bakmi Hokkian favorit saya dapat dinikmati di rumah makan Asien 
yang ada di deretan jalan seberang gereja Methodist (dekat dengan 
Indomaret).	Harganya	berkisar	antara	Rp	30.000	–	Rp	40.000.	
Memang sedikit lebih mahal bila dibandingkan dengan bakmi lain. 
Namun mengingat topping-nya	yang	melimpah,	rasanya	wajar	saja	
dengan	harga	yang	ditawarkan.	(Cindy)
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RACE
Mathilda	D.	Setiawan

Crochet	=	138

Intro	(D=do)
	 	 	 	 	 	 	D	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	A/D		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	C/D	 	 	 	 	 	 	 	
4/4   5   5   5  3   4  5 |   . 5   . 5   . 3   4  5  |  5   .  . 1   2  4  |   . 3   . 1   . 5   . |

D		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	A/D		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Bb	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3=1)
5  5   5  3   4  5 |   . 5    .  1  2   3  4  |   . 3   . 2   . 3   . 4  |   4   .  1  2   3  4  |
C 
. 1   . 7   . 1   . 5  |   5   .  .  . |

    
Verse	(F=Do)
     F            Gm/F                      Eb/F         Gm   Am  Bb  C
4/4   0  5  5  6  1  3  . 2   |   . 1   .  .  0   |   4   3  2   . 1   . 2   |   . 1   . 6   . 5   . |

We	wanna	be	ra	-	di	-		cal	_______,				ra	-	dical		in	You			Je	-		sus______.
F            Gm/F                       Eb/F          Csus        C
0 5  5  6  1  3  . 2   |   . 1   .  0   1  1   |   4   3  2   . 1   . 2   |   2   .  .  .  |
Ac	-	cor	-	ding	to	Your		will	____,	simi	-		lar		to	Your	i	-	mage	___________.	
F             Gm/F                 Eb/F         Gm   Am  Bb  C
0 5  5  6  1  3  . 2   |   . 1   .  .  0   |   4   3  2   . 1   . 2   |   . 1   . 6   . 5   . |
We	wanna	be	au-then	-	tic	_______,				au	-thentic	in	You				Je	-	sus	______.
F           Gm/F                   Eb/F              Csus    C
0  5  6  1  3  . 2   |   . 1   .  .  0   |   4  3   . 2   . 1   . 2   |   2   .  0   1  1  |
Be	a	true	Christian	__________,					re-ly	on		Your	words	______.	1.Be	com-
																																																																 	 	 			2.Be	e	-

Pre-Chorus	
Dm																									C/E																		F																				G				

2/2    2   . 3   . 1   1  1   |   2   . 3   .  0   |   5   3  2   . 1   . 2   |   . 1   6   0   7   |
mit	-	ted,	committed		to		You	___.				Glorify		Your	name	_________.	No
vol	-	ving,	evolving			in		You___.		Preaching	all	Your	words	________.	Have				
Gm Am   C                             C    Gm   Asus                A
1  . 7   .  6   |   6   .  0   7   |   1   . 2   .  3   |  4/4  3   .  .  0   |
turning			back	________,		no			turning			back	____________.
faith in   You _________, have  faith in   You _____________.
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Lagu	“RACE”	ini	saya	ciptakan	untuk	Retreat	MUC	2015,	dengan	tema	yang	sama,	yaitu	
“RACE : Radical, Authentic, Committed, and Evolving”. Arti utama dari lagu ini adalah 
menjadi	pengikut-pengikut	Kristus	yang	mengabarkan	injil-Nya.	

Menjadi	pengikut	Kristus,	berarti	menjadi	garam	dan	terang	bagi	dunia.	Untuk	mencapai	
hal	tersebut,	kita	harus	menjadi	orang-orang	Kristen	yang	radikal	dan	otentik,	berbuat	sesuai	
dengan firman dan gambaran Allah. Kita juga harus berkomitmen untuk terus memuliakan 
nama	Tuhan	serta	bertumbuh	melalui	firman-Nya.	

Saya	menciptakan	lagu	ini	kurang	lebih	2	minggu.	Ini	adalah	pengalaman	saya	yang	pertama	
dalam membuat theme song untuk retreat.	Senang	sekali	bisa	dipercayakan	oleh	panitia	untuk	
membuat theme song retreat MUC 2015. Tidak mudah untuk membuat susunan liriknya, 
karena harus sesuai dengan penjabaran tema yang diberikan. Sempat merasa pusing juga 
terhadap	revisi-revisinya,	tetapi	melalui	pertolongan	Tuhan	saya	pun	mampu	menyelesaikan	
lagu	ini	dengan	lancar.	

Saya bersyukur pada Tuhan atas kesempatan yang Ia berikan untuk melayani dan memuliakan 
nama-Nya	lebih	lagi.	Melalui	lagu	ini,	saya	tidak	hanya	menggunakan	talenta	yang	Tuhan	
berikan, tetapi juga dapat menjadi berkat bagi setiap orang. Kiranya lagu ini bisa mendorong 
para	remaja	dan	pemuda	untuk	menjadi	pengikut-pengikut	Kristus	yang	setia	mengabarkan	
injil-Nya.	Walapun	harus	melewati	rintangan	dan	cobaan,	kita	tidak	perlu	takut,	karena	ada	
Roh Kudus dalam diri kita. Let’s preach the gospel! Let’s RACE together! O!

Refrain	(D=do)
D													D		Em																																D/F#																				A

4/4    5   3  5   . 6   . 5   |   5   .  . 1   2  3   |   3   . 2   . 1   . 6   |   . 5   .  .  0   |
Race	with	Christ	Our	Lord	__through	the	dark		-		est		of		times	___________.
Bm          Bm  A                                 G6                            A
5  3  5  . 6   . 5   |   5   .  . 1   2  3   |   3   . 2   . 3   . 5   |   5   .  0  1   1  1  |
Ho-ly	spi	-	rit		burns	_______	our	soul	rise	___	and	po	-	wered	_______,	so	we	can
G																											D/F#																										G																		A				B												

2/2     6  5   . 3   . 4   . 5   |   5   .  0  1   1  1   |   6  5   . 3   . 4   . 5   |   5   0  1   5   4  |
light		up	the	world	______		and	we	can	touch	souls	that	thirst__.	Let’s	preach	the	
Em																						A																							D

4/4   3   . 1   .  0  5   |   4   3  2   . 1   . 1   ||
Gospel!___.	Let’s		race	together!		O!
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BAHAN-BAHAN YANG DIPERLUKAN SEBAGAI BERIKUT:

Krim (heavy cream atau full fat cream)	
Gelatin/Agar 
(saya menggunakan 1 bungkus Agarpac	yang	dilarutkan)
Gula pasir
Vanilla	extract	 
(saya	menggunakan	perasa	vanilla	yang	dilarutkan)

CARA MEMASAK:
1. Larutkan 1 bungkus Agarpac, sisihkan. Larutkan juga 1 ½ sdt perasa 

vanilla, sisihkan.
2. Panaskan krim beserta gula pasir di atas api sedang sambil 

terus aduk. Masak hingga mendidih (jaga jangan sampai krim 
meluber).	Pastikan	juga	gula	pasir	larut	sepenuhnya,	tidak	ada	yang	
menggumpal.

3. Setelah itu baru masukkan gelatin yang dilarutkan serta perasa 
vanilla yang dilarutkan, hingga menyatu dengan larutan krim. 
Masak kembali selama 1 menit dengan terus diaduk.

4. Matikan api, tetap aduk 20 detik, kemudian pindahkan ke tempat 
yang telah disediakan (saya menggunakan beberapa ramekin—
semacam	mangkok	kecil).

5.	Diamkan	dalam	suhu	ruangan	beberapa	saat	sebelum	dimasukkan	
ke dalam kulkas untuk didinginkan (paling sedikit 4 jam, untuk 
hasil	lebih	baik	bisa	didinginkan	semalaman).

6.	Sajikan	dengan	es	krim/sirup	coklat/buah-buahan	segar	lainnya.

Selamat	mencoba!	Merry Christmas & Happy New Year.

300ml
1 bungkus

8 sdm
1 ½ sdt

Hai	pembaca	setia	majalah	
Gracia,	untuk	edisi	Natal	tahun	
ini, di section cooking recipe, saya 
akan menampilkan sebuah 
hidangan penutup (dessert)	dari	
negara Italia, yaitu Pannacotta.

Pannacotta berasal dari kata 
“Panna” (berarti cream/krim)	
dan “Cotta” (berarti cooked/
dimasak);	yang	berarti	krim	yang	
dimasak	“cooked	cream”	atau	
krim yang dimasak. Bahan dan 
cara	memasaknya	juga	cukup	
sederhana.

PANNACOTA

Karya Kita

Teks	dan	foto	dari	Denny
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Beberapa bulan lalu kita dikejutkan dengan pengesahan pernikahan sesama jenis di Amerika, 
yang	celakanya	dirayakan	dan	didukung	di	media	sosial.	Banyak	pengguna	beramai-ramai	
memasang	filter	pelangi	pada	profil	pribadi	dan	memasang	tagar	#Lovewins.

Kita	pun	bertanya-tanya,	”Ada	apa	dengan	dunia	saat	ini?”	Kita	pun	khawatir	akan	nasib	anak-
anak kita selanjutnya, akankah mereka masih bisa mengasihi sesamanya sesuai dengan yang 
Alkitab ajarkan?

Mengajarkan seksualitas dalam usia dini

Sebagai	orang	Timur,	membicarakan	seks	sangatlah	aneh	dan	tidak	pantas	dalam	sebuah	keluarga.	
Padahal, peran orangtua amatlah penting untuk mendidik anak mengenai seksualitas yang sehat 
dimana sangat berpengaruh dalam pembentukan identitas mereka sebagai pria dan wanita. Lalu 
bagaimana	caranya	mengajarkan	seksualitas	dalam	usia	dini?

Berbicara Soal 
Seks dengan Anak

Ilustrasi dari internet

1. Jaga hubungan akrab dengan pasangan dan anak

Anak-anak	perlu	melihat	orangtua	sedang	
belajar dan bertumbuh dalam relasi pernikahan. 
Dimana	ketika	ada	konflik	terjadi,	anak-anak	
perlu melihat bahwa orangtua mereka berusaha, 
berjuang untuk memperbaiki hubungan dan 
komunikasi. 

Mereka tidak harus melihat “pernikahan 
sempurna” karena memang tidak ada hal 
demikian. Yang harus mereka lihat, pelajari dan 
ingat adalah bagaimana orangtua mereka saling 
menghormati dan rendah hati untuk mengakui 
kesalahan
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Dalam	setiap	masa	pertumbuhan	anak-anak	kita,	komunikasi	harus	tetap	dilakukan,	sekalipun	
anak	sudah	menginjak	usia	remaja.	Memang	di	luar	mereka	terlihat	cuek	dan	tidak	mau	
terlalu berdekatan dengan orangtua mereka, namun mereka tetap butuh kehadiran kita dalam 
hidup mereka, misalnya ketika mereka membawa sesuatu untuk ditunjukkan, berikan pujian. 

Ketika mereka menunjukkan sisi rapuh mereka, terima dengan tangan terbuka. Banyak 
orangtua yang terkadang masih malu menunjukkan sisi lembut mereka dan akhirnya ketika 
beranjak	dewasa,	si	anak	akan	mencarinya	dari	orang	dewasa	lainnya	di	luar	rumah.	

2. Pendidikan tentang seksualitas

Orangtua	harus	menjadi	sumber	utama	
informasi tentang seksualitas karena hanya 
orangtua yang mampu mendidiknya 
dalam ranah biologis dan teologis. Kita 
bisa mengajarkan sejak usia dini mengenai 
maksud	Allah	menciptakan	seksualitas.	

Dengan	keterbukaan	ini,	anak-anak	dapat	
merasa	bebas	bertanya	dan	bercerita	jikalau	
mereka menonton, melihat, mendengar 
atau mengalami sesuatu yang berkaitan 
dengan seksualitas. Berikut adalah 
informasi yang bisa kita berikan yang sesuai 
dengan usia si anak:
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>	 3-5	tahun:	
-	 Kita	bisa	mengajarkan	soal	Tuhan	

membuat keluarga yang terdiri dari 
ayah dan ibu. Ketika ayah dan ibu 
saling menyayangi, maka ada bayi. 

-	 Untuk	mengajarkan	soal	alat	
kemaluan, kita bisa mengajarkan 
saat	buang	air	kecil.	Di	sana	kita	
menjelaskan, pria dan wanita 
spesial dan berbeda, itu sebabnya 
Tuhan memberi alat kemaluan yang 
berbeda, dimana itu hanya untuk 
kamu seorang.

>	 5-8	tahun:
-	 Kita	mulai	mengenalkan	anatomi	

tubuh. Ada bagian dari papa dan 
mama yang berbeda yaitu sperma 
dan telur. Karena papa dan mama 
saling sayang dan dekat, maka bayi 
bisa lahir.

>	 8-11	tahun:
-	 Pada	masa	ini,	semua	

detail soal seksualitas harus 
diceritakan	dengan	benar	
dan jelas. 

-	 Untuk	wanita,	ceritakan	
mengenai menstruasi. Untuk 
pria	ceritakan	soal	mimpi	
basah dan masturbasi. 
Mengapa? Hal ini supaya 
mereka tidak kaget atau 
merasa bersalah dan najis 
ketika mengalaminya.

Ruang Keluarga54



Berikut	sumber	bacaan	yang	bisa	menolong	orang	tua	menjelaskan	soal	seksualitas:
1.	 Good	Pictures,	Bad	Pictures	oleh	Kristen	A.	Jenson	dan	Gail	Poyner
2.	 Maksud	Allah	Menciptakan	Seks	(4	buku)	oleh	Stanton	L	dan	Brenda	B.	Jones
3. Membangun Karakter Seksual Anak oleh Julianto Simanjuntak, Roswitha Ndraha dan Adi 

Yosep

Materi	ini	disadur	dari	seminar	umum	GMI	Imanuel	yang	dibawakan	oleh	Tim	Pancaran	
Anugrah	pada	tanggal	10	Oktober	2015.	(ek)

Lawan	dengan	CAN	DO

Kita	bisa	mengajarkan	anak	kita	untuk	melawan	pornografi	dengan	CAN	DO:
-	 Close your eyes:	Jika	melihat	hal-hal	berbau	pornografi	(orang	berciuman,	berpakaian	tidak	

pantas,	membuka	baju,	dll)	tutup	matamu
-	 Always tell:	Selalu	ceritakan	apa	yang	kamu	lihat,	dengar,	rasakan,	dan	alami	yang	berkaitan	

dengan tubuh kamu. 
-	 Name it:	Namakan	dengan	PORNOGRAFI	untuk	gambaran-gambaran	seksual
-	 Distract:	Lawan	atau	lakukan	hal	lain	jika	ada	imajinasi-imajinasi	seksual	yang	mulai	muncul	

dengan kegiatan fisik, misalnya olahraga
-	 Order your brain:	Perintahkan	otakmu	untuk	berhenti	memikirkan	hal-hal	seksual	karena	itu	

bisa menyakitimu dan orang lain

Anak-anak	sangat	rentan	terpapar	pornografi.	Otak	mereka	akan	dengan	cepat	menyerap,	
menyimpan dan akhirnya mereka akan mudah menirunya, apalagi mereka memiliki rasa ingin 
tahu	yang	besar	dan	ingin	mencoba.	

Jika anak mulai bertanya soal seksualitas, tetap tenang dan berikan jawaban yang jelas. Hormati 
pertanyaan dan rasa ingin tahu anak. Jika kita belum bisa menjawab, katakan bahwa kita akan 
menjawabnya dalam beberapa jam lagi, dan diskusikan dengan pasangan.
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Sorotan

Begitu banyak pos pelayanan yang sudah 
didirikan gereja kita untuk pekerjaan misi 
Allah, namun begitu sedikit hal yang kita 
ketahui tentang mereka. Salah satu di antara 
mereka adalah Pos Pelayanan GMI Sintang 
yang terdapat di Kalimantan Barat. Sebuah 
gereja yang saat ini akan membagikan sedikit 
mengenai keadaan dan pergumulan yang 
mereka hadapi.

Gereja yang didirikan sekitar satu setengah 
tahun lalu ini bertempat di Jalan Kwee Jiu Hoi, 
tepatnya di belakang Polsek Sintang. Ruko 2 
lantai ini disewa selama 2 tahun oleh Komisi 
misi GMI Imanuel Jakarta sejak tanggal 
10	Febuari	2014.	Di	antara	30	gereja	yang	
bertempat di Sintang, GMI Imanuel Sintang 
merupakan	satu-satunya	gereja	yang	berbahasa	
Mandarin. 

Pos Pelayanan GMI Imanuel Sintang
Kalimantan Barat

Teks oleh Ev. Hanna Goh, foto dari narasumber

Selain gereja, GMI 
Imanuel Sintang juga 
membuka pelayanan 
di bidang mengajar 
les Mandarin. Ini 
merupakan salah 
satu sarana untuk 
menjangkau pelajar di 
Sintang untuk mengikuti 
gereja di hari Minggu. 
Sampai saat ini anak 
les mandarin terbagi 
menjadi 3 kelas. Kelas 
besar diadakan setiap 
hari Selasa dan Kamis, 
kelas	kecil	hari	Rabu	
dan Jumat, biasanya 
kelas dimulai pada 
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Sorotan

siang hari sekitar pukul 2. Mulai tahun 2015 
ini, diadakan pula kelas Pra Sekolah untuk 
anak	usia	3-4	tahun.	Kegiatan	les	biasanya	
diawali	dengan	bermain	sekitar	25	menit.	Di	
sini,	mereka	diberikan	mainan-mainan	yang	
sesuai	dengan	usia	mereka.	Mainan-mainan	
ini biasanya disumbangkan oleh orangtua 
murid setelah anaknya beranjak besar dan 
tidak	lagi	memainkan	mainan	itu.	Anak-anak	
lalu dikumpulkan dan diajarkan bernyanyi, 
diajarkan bahasa Mandarin yang sederhana, 
huruf	alphabet	serta	angka.	Orangtua	hanya	
mengantar mereka ke gereja sedangkan ketika 
pulang biasa diantarkan pihak gereja dengan 
motor. Yang mengantar pun tidak banyak, hanya 
2 orang yaitu Bapak Jusak dan Ev. Lina. Satu 
motor	dapat	membonceng	hingga	3	sampai	4	
anak sekaligus. 

Anak-anak	yang	belajar	di	sini	diwajibkan	untuk	
ikut	Sekolah	Minggu	jam	8	pagi.	Di	Sekolah	

Minggu	mereka	juga	diajarkan	percakapan	
bahasa	Mandarin	sehari-hari.	Sekolah	Minggu	
saat	ini	dibagi	menjadi	dua	kelas.	Kelas	kecil	
yang berisi sekitar 20 anak, diadakan di belakang 
tempat	cuci	piring,	berdesakan	dengan	tempat	
penyimpanan	meja-meja	les	yang	disusun	
di pojok ruangan. Ruangan tamu di loteng 
sangat panas dan sempit karena ada meja 
dan	lemari-lemari	Sekolah	Minggu,	karena	
itu tidak memungkinkan untuk mengadakan 
kelas	di	sana.	Kelas	kecil	dibagi	menjadi	2,	
yakni	kelas	Pra	Sekolah/TK	dan	kelas	1	SD.	
Untuk	kelas	besar,	yaitu	kelas	2	SD	–	5	SD	ada	
sekitar 20 anak yang dibagi menjadi dua kelas 
sesuai	dengan	tingkatan	SD	mereka,	yaitu	SD	
2-3	dan	SD	4-5.	Saat	ini	kelas	kecil	dipegang	
satu pengajar dan kelas besar dipegang satu 
pengajar. Karena kurangnya tenaga pengajar, 
kadang-kadang	mereka	cukup	kewalahan	dalam	
menangani	anak-anak	yang	jumlahnya	tidak	
dapat terbilang sedikit ini.
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Mulai	Januari	2015	pula,	anak-anak	yang	
sudah	kelas	6	SD	dan	SMP	disarankan	untuk	
mengikuti PRMI setiap minggu jam 10.00. 
Di	sini	adapula	anak	yang	masih	kelas	4	dan	5	
SD	namun	sudah	mengikuti	kakak	mereka	ke	
PRMI, padahal mereka belum bisa menerima 
materi pengajaran yang lebih berat di PRMI. 
Idealnya, mereka dibagi lagi dalam dua 
kelas: Pra Remaja dan PRMI, tetapi tempat 
tidak memungkinkan sehingga mereka tetap 
digabung. Masa remaja adalah waktu yang 
tepat untuk mengeksplorasi bakat dan minat 
mereka, maka di sini dibukalah kelas keyboard 
dan	gitar.	Untuk	anak-anak	yang	berminat	
boleh	ikut	belajar	dengan	cukup	membayar	
Rp. 1000/anak. Uang itu dikumpulkan untuk 
rencana	pembelian	alat	musik	yang	lain.	
Mereka	berencana	untuk	membeli	drum,	tapi	
uang yang baru terkumpul sampai saat ini baru 
sekitar	Rp.	70.000,-.
 
Jemaat dewasa sendiri jumlahnya belum 
terlalu banyak. Sepertinya harus menunggu 
5-10	tahun	lagi	untuk	melihat	perkembangan	
yang	lebih	signifikan	di	sini.	Oleh	karena	itu,	
GMI Imauel Sintang menyiapkannya dengan 
terlebih dahulu menjangkau ke para jemaat 
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cilik	di	Sekolah	Minggu.	Semoga	para	anak	
kecil	ini	dipersiapkan	menjadi	generasi	baru	
pembangun gereja. Pernah pula terjadi, jemaat 
yang terdiri dari satu keluarga, ibu, anak, 
menantu	dan	cucunya	yang	tiba-	tiba	tidak	
datang lagi tanpa alasan yang jelas. Akhirnya 
diketahui	bahwa	ada	konflik	dalam	keluarga	
mereka sehingga mereka tidak lagi hadir 
dalam	ibadah,	bahkan	cucunya	pun	tidak	lagi	
mengikuti les, Sekolah Minggu, dan PRMI. 
Namun Tuhan baik, Ia mengirimkan lagi 
2-3	keluarga	baru	untuk	beribadah	di	GMI	
Imanuel Sintang. Kejadian yang terjadi di 
atas sebenarnya sangat disayangkan, karena 
itu mari berdoa supaya jemaat yang datang 
sungguh diberikan kerinduan untuk mengenal 
Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat 
mereka.

Berbicara	tentang	tempat,	saat	ini,	ruko	
tempat GMI Imanuel Sintang tidak dapat 
diperpanjang lagi kontraknya karena kondisi 
yang kurang baik. Tiang ruang tengah 
sudah keropos karena dimakan semut putih, 
sedangkan ruang depan yang merupakan aula 
tempat ibadah sudah terlalu sempit untuk 
acara-acara	gabungan	seperti	Natal	dan	

Paskah. Komisi misi sedang mengusahakan 
untuk membeli sebuah ruko yang berlokasi 
tidak jauh dari tempat yang sekarang. Akses 
yang lebih mudah pun akan diurus sehingga 
memudahkan	anak-anak	Sekolah	Minggu	
yang datang beribadah dengan berjalan kaki. 
Memang kendaraan umum di sini sangat 
terbatas, dan kondisi ekonomi jemaat pun tidak 
mengizinkan	mereka	untuk	datang	dengan	
kendaraan umum. Ketika musim hujan tiba 
dan hujan sibuk mengguyuri kota setiap hari, 
jalan-jalan	menjadi	rusak	dan	mati	lampu	
sering	tiba-tiba	terjadi.	Hal	ini	tentu	semakin	
merepotkan, apalagi banyak jemaat yang juga 
tinggal	di	dalam	gang-gang	kecil.	Sementara	
itu,	banyak	anak-anak	berusia	lebih	kecil	yang	
sudah lama tidak bisa datang karena tidak 
ada yang mengantar. Alasannya, orangtua 
mereka bekerja sampai hari Minggu dan tidak 
mungkin mereka dijemput lagi dengan motor. 
Diharapkan	di	hari-hari	yang	akan	datang,	bila	
tempat yang lebih baik sudah didapatkan, akan 
ada	mobil	untuk	mengantar-jemput	jemaat,	
supaya keinginan mereka untuk beribadah dan 
mengenal Tuhan tidak lagi terhalang karena 
masalah transportasi.
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Situasi normal untuk bekerja di atas batas 
rata-rata	adalah	‘Gila	Kerja’	dan	‘Bekerja	
Keras’.	Situasi	keduanya	jika	diukur	secara	
panca	indera	kita	hampir	sama.	Keduanya	
dapat	mengonsumsi	waktu	yang	sama-sama	
lama,	sama-sama	ga	kenal	lelah,	dan	sama-
sama dalam tekanan yang luar biasa. Yang 
membedakan adalah tujuannya. Seluruh 
aktivitas	Gila	Kerja	terpusat	pada	‘pekerjaan’	
dan	menjadikan	kegiatan	‘melakukan’	pekerjaan	
tersebut	menjadi	satu-satunya	tujuan	yang	
harus	dicapai.	Berbeda	dengan	Kerja	Keras.	
Pekerjaan	adalah	alat	untuk	mencapai	tujuan	
yang bisa berupa agar perekonomian keluarga 
aman, jenjang karier menjadi yang terbaik, 
bagian dari passion-nya	dan	lain-lain.	Dalam	
perbedaan ini, Gila kerja adalah workaholic. 
Yang	harus	dicermati	untuk	workaholic adalah 
tidak sedikit proses melakukan pekerjaan yang 

Suka Bekerja, Salahkah?
Saya memiliki seorang teman yang sangat senang bekerja, dia tidak 
pernah sekalipun mengeluh ketika harus bekerja di hari libur, dia 
juga suka menantang dirinya sendiri dengan melakukan pekerjaan-
pekerjaan tambahan di luar pekerjaan utamanya. Apakah sikap teman 
saya masih tergolong wajar atau apakah ia sudah menjadi seorang 
workaholic? Sampai tahap apakah kita harus mulai antisipasi dan 
berkata stop pada diri kita sendiri untuk bekerja?

Teks oleh Jacob A.M., ilustrasi dari internet

dilakukannya tidak seiring dengan performa 
pekerjaan tersebut. Loh jadi buat apa mereka 
kerja?

Ahli psikologi klinis di Imago Center of Self, 
Dr.	Pulkit	Sharma,	saat	melakukan	analisa	
psikologis mendalam, menemukan penderita 
sindrom workaholic	mengalami	dua	macam	
ketakutan, yaitu takut gagal dan takut pada 
diri sendiri. Kebanyakan orang yang workaholic 
memiliki penilaian pribadi yang rendah 
sehingga tanpa disadari, beberapa orang yang 
workaholic tidak nyaman dengan diri mereka. 
Karena itu mereka berjuang dengan emosi 
yang	sulit	dan	kompleks,	serta	bekerja	secara	
berlebihan untuk menjaga pikiran mereka 
tetap sibuk, sibuk, dan tetap sibuk. Saya 
sebut workaholic sebagai si babi gemuk yang 
kesukaannya hanya makan sehingga si babi 
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Suka Bekerja, Salahkah?
ini terus makan sampai mati kekenyangan. 
Apakah Anda atau teman anda termasuk si 
babi gemuk?

Sampai tahap mana kita harus mulai antisipasi 
dan berkata stop pada diri kita? Saya orang 
yang menyukai makanan (dan saya bukan 
si	babi	gemuk	di	atas.	Hehe),	tetapi	akhir-
akhir ini kesukaan ini mulai terbelenggu 
oleh peningkatan umur yang sudah tidak 
sungkan-sungkan	mengundang	tamu	berwujud	
asam urat, kolesterol, dan darah tinggi hadir 
dalam tubuh ini. Sehingga otomatis untuk 
makan saya sudah harus memilih, mengukur, 
membatasi	diri	hingga	cukup	merasa	puas	
dengan meneguk air liur seakan makanan 
tersebut sedang melewati tenggorokan saya. 
Dalam	keadaan	apa?	Ketika	dalam	keadaan	
jika tidak dihentikan maka kesehatan atau 
bahkan kehidupan saya yang dirugikan 
dan	terancam	diberikan	tiket	ke	liang	
kubur	lebih	cepat.	Dalam	dunia	pekerjaan,	
ke’workaholic’an	akan	menyebabkan	kita	
tidak perduli dengan diri kita, kehidupan 
pribadi kita, dengan lingkungan kita (keluarga 
dan	teman),	kesehatan,	hobi	dan	bahkan	
pikiran	kita	sendiri.	Dan	dalam	keadaan	jika	
diteruskan maka akan merugikan tubuh dan 
lingkungan	kita-lah	maka	sudah	waktunya	kita	
belajar	untuk	dapat	berhenti.	Dan	mulailah	

menyeimbangkan hidup dan mulailah berpikir 
bahwa hidup bukan hanya untuk bekerja, akan 
tetapi dunia sedang menunggu aksi kita kapan 
saatnya kita dapat menjadi berkat bagi sesama 
kita, negara Indonesia ini, dan bagi dunia. 

Saya	teringat	dengan	berita	di	media	Desember	
2013, kota Jakarta dikagetkan dengan berita 
mengenai meninggalnya seorang copywriter 
muda	yang	bernama	Mita	Diran.	Bukan	karena	
kecelakaan,	bukan	karena	salah	makan,	bukan	
karena sakit, tetapi akibat kerja lembur hingga 
30	jam.	Hal	ini	diketahui	dari	kicauannya	
sebelum meninggal: 30 hours of working and 
still going strooong. (sudah 30 jam bekerja dan 
masih	bersemangat).	Pelajaran	berharga	ini	
bukan hanya untuk mereka yang workaholic 
tetapi juga yang sedang dalam dunia pekerjaan 
atau apapun aktivitasnya agar kita dapat 
menyeimbangkan hidup serta membedakan 
kesanggupan psikis dengan fisik. Walaupun 
otak kita bisa mendorong adrenalin untuk terus 
menikmati pekerjaan yang disukai, tapi kadang 
dan seringnya tidak diiringi dengan fisik yang 
baik pula. Jika dalam pekerjaan, saya sering 
mengajak	tim	saya	bukan	untuk	‘work hard’	
tapi	‘work smart’.	Saat	ini	bukan	dibutuhkan	
mereka yang kerja keras saja, tapi mereka yang 
bekerja	dengan	‘cerdik/pintar’.	Bekerja	cerdik	
adalah bekerja dengan kualitas hasil yang sama 
dengan waktu dan energi yang lebih sedikit. 
Apakah	bisa?	Bisa!	Banyak	cara	kita	dapat	
bekerja dengan lebih efektif dengan pola kerja 
yang kita buat, sistem/IT yang membantu 
memutuskan proses kerja tanpa menghilangkan 
kualitas.	Dan	termasuk	bagaimana	kita	dapat	
memilah waktu fokus bekerja di waktu tertentu 
daripada	kerja	terputus-putus	hanya	karena	
untuk melihat bbm yang masuk. Work smart. 
Saya	sebut	mereka	ini	adalah	si	kura-kura	ninja.	
Mereka	bukan	tipe	seperti	kura-kura	biasa	
yang lambat dan pelan, akan tetapi mereka 
telah	termutasi	menjadi	kura-kura	yang	lincah,	
jago	kungfu	dan	cerdas	walaupun	masih	terus	
terbebani tempurungnya.

Nah bagaimana dengan Anda? Apakah anda si 
babi	gemuk	atau	si	kura-kura	ninja?
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bahwa kurang olahraga dan terlalu 
banyak duduk dapat meningkatkan 
resiko	ancaman	kesehatan?	Untuk	
kita yang terbiasa kerja di kantor, 
mungkin kita terbiasa untuk 

duduk lama di depan meja tanpa 
menggerakkan	tubuh.	Dengan	alasan	

kesibukan pula, kita berdalih kalau kita 
tidak sempat melakukan olahraga. Padahal banyak 
loh	olahraga	kecil	yang	dapat	kita	lakukan	di	sela-sela	
kesibukan	kita	di	kantor.	Yuk	kita	lihat!

2. LEHER
Duduk	terlalu	lama	menyebabkan	ketegangan	
bagian leher. Meregangkan nyeri otot pada 
leher bisa dilakukan dengan duduk dalam posisi 
tubuh tegak. Kemudian miringkan leher ke arah 
pundak. Lakukan latihan itu perlahan dan tahan 
posisi itu selama sekitar 10 detik.

3. BAHU
Rasa	tegang	di	bagian	bahu,	biasanya	dipicu	oleh	stres.	
Ketika sudah mulai merasakan tegang di bagian bahu, 
regangkanlah	dengan	cara	duduk	tegak.	Angkat	pundak	
ke arah atas hingga mendekati telinga dan tahan selama 
tiga sampai lima detik. Lakukan perlahan dan ulangi tiga 
sampai empat kali.

1. PEMANASAN
Pemanasan	wajib	hukumnya	dilakukan	guna	mencegah	
ketegangan	pada	otot.	Pemanasan	cukup	mudah	dilakukan	
dengan menarik kedua tangan dan kaki ke arah depan. Gerakkan 
secara	perlahan	sekitar	30	detik.
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4. PUNGGUNG
Duduk	lebih	dari	10	jam	memberikan	beban	
yang	cukup	besar	pada	punggung.	Melemaskan	
otot-otot	tegang	di	bagian	punggung	dengan	
cara	duduk	dalam	posisi	tegak	di	kursi.	
Kemudian angkat kedua tangan lurus ke 
atas dengan posisi tangan saling berkaitan. 
Lanjutkan dengan memiringkan tubuh ke 
kanan dan kiri. Lakukan bergantian.

5. LENGAN
Selain nyeri bahu, leher, dan punggung, 
tak sedikit orang mengeluhkan kram atau 
kesemutan di bagian lengan. Namun untuk 
menghindarinya,	cobalah	duduk	tegak,	
pegang siku kiri dengan tangan kanan. 
Lalu gerakkan dan dorong siku kiri ke arah 
pundak kanan. Tahan selama lima detik 
dan ulangi untuk siku sebelah kanan.

6. KAKI
Duduk	terlalu	lama	dapat	meningkatkan	kolesterol	jahat.	Tanpa	
disadari,	mengonsumsi	camilan	di	meja	kerja	dapat	menambah	
ribuan kalori. Artinya, berat badan bertambah dan meningkatkan 
potensi diabetes. Untuk menurunkan resikonya, Anda bisa 
melakukan gerakan sederhana dengan berdiri pada posisi tubuh 
tegak dan jaga punggung tetap lurus. Kemudian angkat lurus satu 
kaki	ke	samping.	Perlahan	naik	dan	turunkan.	Dalam	posisi	yang	
sama, tekuk lutut ke kanan dan ayunkan ke depan. Lakukan selama 
30 detik dan ulangi gerakan yang sama dengan kaki kiri.

Nah, bagaimana, terdengar mudah bukan? Selain dapat menyegarkan 
tubuh, kita juga dapat menghindar dari resiko kolesterol, diabetes, dan 
nyeri	sendi	hanya	dengan	mempraktekkan	gerakan	sederhana	ini.	Doktor	
Genevieve Healy dari University of Queensland juga mengungkapkan, 
tindakan sederhana seperti berdiri selama satu menit dapat membantu 
menurunkan	risiko	kegemukan.	Ayo	mulai	kita	coba	praktekkan!	(cch)

(dari	berbagai	sumber)
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你说阴天代表你的心情
雨天更是你对生命的反应
你说每天生活一样平静
对於未来没有一点信心
亲爱朋友，你是否曾经，曾经观看漫天的星星
期待有人能够嘹解你心
能够爱你赐你力量更新

耶稣能够叫一切都更新
耶稣能够体会你的心情
耶稣能够改变你的曾经
耶稣爱你
耶稣疼你
耶稣能造一个全新的你

再读一遍！

你看生活很灰暗、阴天、雨天、平静、没信心。你想一想，难怪“我的帮助从何而
来？”- 诗篇121:1。

那我可以像这首歌对你们说嘛？

亲爱朋友。。。耶稣理解你的心情
耶稣能够改变这一切
耶稣爱你
耶稣疼你，很疼你。。。感觉到疼痛一样！
耶稣能造新的你，一个全新的你，完全新的你。

耶稣爱你！
耶稣疼你！

 
下面就这首歌在Youtube的连接，请你们听到位：
https://www.youtube.com/watch?v=lgzsjo-ZML4
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昨晚我想起一个中文歌的副歌。歌词让我很感动：

耶稣爱你
耶稣疼你
耶稣能造一个全新的你
每次我唱第二句的“耶稣疼你”，我就感动。

耶稣爱你
Pdt. Jeffrey Siauw

每次我唱第二句的“耶稣疼你”，我就
感动。

“疼”这个词（里面的“e” 字母就好
像印尼文的“sebab”字发音一样）有
两个意思：一、疼痛。二、心疼、喜
欢、钟爱指的不是一般的爱但是非常的
爱、非常的喜欢、特别的喜欢。

不得不，每次我唱出“耶稣疼你”的时
候，我就能想到耶稣那么的爱，非常的
喜欢、非常非常疼痛的爱我们。爱我们
就好像疼痛的感觉。

我就立刻在Youtube找寻这首歌、听同
时渗透这首歌的歌词。这首歌的歌词就
如下：
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4.耶穌受到周遭人的認知並受神應得的
敬拜
除敬拜神以外，神禁止他的子民拜別
的神(出埃及記20:1-5;申命記5:6-9)
。耶穌在許多機會被認為神也得著周
遭人的敬拜。如耶穌所醫治長大痲瘋
的人來拜他(馬太8:2)。當耶穌平靜狂
風搖動們徒的船，在船上的人都拜耶
穌(馬太14:33)。甚至附在一個格拉森
人身上的污鬼也拜並懇求耶穌不要叫
他受苦、趕逐他(馬可5:6-10)。

眾使徒同意不領受他人給他們的敬拜
因為他們是耶穌所差遣的普通人並
教導只有神配得受敬拜(使徒行傳14
：15)。當耶穌受敬拜，這怎指出耶耶
穌是真神、是配得被高舉和敬拜。

5.耶穌教導奉他的名禱告
耶穌不單要信徒相信和順服他，耶穌
也教導我們奉他的名向神禱告，因
他是我們人與神之間的中保。耶穌
說：“你們奉我的名，無論求甚麼，
我必成就，叫父因兒子得榮耀。你們
若奉我的名求甚麼，我必成就 ”（約
翰14:13-14）。

奉耶穌的名禱告並不是成為一種口頭
禪讓我們得到我們所求的。奉耶穌的
名禱告就是我們以耶穌的主權向神祈
求來回應我們的禱告，因為我們是奉
他兒子的名禱告。除了以耶穌的主權
禱告，耶穌也教導我們要向他求，因
他與父原為一（約翰10:30）。　　　

奉耶穌的名禱告也聲明我們的祈求是
讓神在他兒子裡得榮耀。這就是按神
旨意禱告的意思。若我們的一切祈求
和懇求不是為了神的榮耀只是為個人
益處的話，不是合神旨意的禱告。

聖經很清楚介紹耶穌是完全的神和完
全的人。聖經裡還有許多證據證明耶
穌是真神。對我們信徒而言，這樣的
認識和承認只能從我們信心上發出，
因有聖靈使我們能夠(羅馬8:15)。如
多馬懷疑耶穌的復活。他因看見而
信。可是耶穌說那沒有看見就信的有
福了，”我的主，我的神!”(約翰20
：28)。                                        
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幾項證明耶穌基督是真神的事實 :
1.耶穌基督的先存性
耶穌曾經很明確的聲明關於他的先-存
性(pre-existence)即:” 耶穌說: 我
實實在在的告訴你們，還沒有亞伯拉
罕，就有了我”(約翰8:58)。亞伯拉
罕係耶穌未來到世上 前的2000年左右
生。這經文顯示亞伯拉罕未出生、耶穌
已存在了。不單如此，這經文也更深入
的說明耶穌永遠的存在。這經文正確的
翻譯是 :” :” 耶穌說 : 我實實在在
的告訴你們，還沒有亞伯拉罕，有我”
。” 就有了我”這詞句指出亞伯拉罕
未出世時耶穌已經存在了(耶穌有起點)
。”有我”(ego eimi)這詞句指出耶穌
永遠的存在（無起點）。

所以當使徒約翰認耶穌為道(logos)就
是神,道與神同在, 甚至參與創造（約
翰1:1-3）。就是”及“與..同在” (
第1&2節)在希臘文用en字是imperfek
式。一個imperfek式動詞指過去所做
的並強調繼續不斷的行動。所以en是
指永生之道的存在是繼續不斷的並與神
同在。

2.耶穌稱他自己為耶和華
耶和華是神為自己取的名。在舊約
希伯來文，這名字簡單的用四個字
(YHWH)寫成並被視為聖潔的，甚至虔
誠的猶太人也不敢念出這名字。若猶
太要人寫這名字，他們得要先舉行特
別儀式。耶和華的名是用於顯明真神
的位格，是配得敬拜和服事的神，因
此這名稱不給人使用。

好幾會，耶穌顯出他是舊約聖經作者
常提到或預言的耶和華的完成。再
舊約，大衛寫說:”(耶和華)是我牧
者”(詩篇23:1)，耶穌說:”我是好牧
人”。(約翰10:11)。約珥先知曾引用
神的話、”因為我必坐在那裡，審判
四圍的列國”。（約珥3:12），耶穌
強調說：”並且因為他是人子，就賜
給他（耶穌）行審判的權柄”(約翰
25:1)。或者當耶穌描述他自己為新郎
(馬太25:1)及舊約描述耶和華為新郎
（以賽亞書62:5;何2:18）。耶穌常
常說的：“我實實在在告訴你們”，
顯示出耶穌為神的主權，如耶和華所
說：“我是自有永有的”（出埃及記
3:14）

3.耶穌行出只有神能行的事　
耶穌透過只有神能行的事上證明他是
神。比如當耶穌赦免癱子的罪(馬可
2: 5)，使拉撒路從死理復活（約翰
11:43-44） ，平靜狂風(馬太8:27)，
趕逐黑勢 (路加8:28-31) 最高峰就是
當耶穌為信他的人死與復活勝過罪和
死亡權勢(羅馬8:1-2)。　　　

耶穌能行萬事因為他得到父神給的權
柄。甚至當未差遣門徒去服事耶穌給
他們權柄趕逐黑勢及醫治疾病（馬太
10:1）。耶穌不單領受權柄，人子也
從天父那裡領受地上和天上的權柄(馬
太25:31-32)。
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關於耶穌的身份問題是從耶穌開始在世上服事就已經出現。所發出的問題是出於
真心並產生信心也或許是出於妒嫉的心而變論斷。如聖經人物撒瑪利亞婦人(約
翰4:12)及彼得(馬太16:16)，因著神的恩惠使他們能承認他們真實的信心。也有
些人像文士、法利賽人及大部分耶路撒冷的猶太人設法論斷耶穌和他的作為(約翰
5:8, 10:33)

即使這樣, 耶穌的跟蹤者和基督教在受壓力的情況下還是不斷發展與加增至第三
世紀末。進入第四世紀,在康士坦丁大帝執政后基督教開始被承認, 基督徒不再受
壓制。在這平靜時期有更多空閒時間來思考神學問題-耶穌的身份再被質疑。

其中一位爭辯者是亞利烏(主後250-336年),亞歷山大教會長老,他說耶穌不是神
只是神所創造之物。亞利烏的主義被他的主教所拒絕，所以康士坦丁大帝親自召
開尼西亞會議(Councils of Niceae)(主後325年),有大約220位主教(傳統計318
位)參加,大多是來自東方教會。尼西亞會議結果是強烈咒詛反對亞利烏派的主
義 ,產生尼西亞信經,聲明耶穌是真神-不是受造物。可是對於耶穌神性的問題
還繼續辯論, 因此之後還舉行兩次會議來肯定。康士坦丁堡會議(Councils of 
Constantinople)(主後381年)再度強調尼西亞會議的決議-既耶穌基督是百分之百
的神,也是百分之百的人。迦克墩會議(Council of Chalcedon)(主後451年) 重申
基督有神人二性, 是不混合、不改變、不分割、不分離的本質。

有些主派繼續對耶穌基督神性問題有質疑並說尼西亞會議或是康士坦丁大帝本身
立耶穌基督為神。其實舉行那些會議是為抵擋異端邪說並再度強調聖經所說關於
耶穌神性的真理。

耶穌是真神嗎?Ev. Donny
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家及總統顧問。當他已擔任亞拉巴馬州
塔斯基吉學院院長，曾經有一次他走在
城市里一個豪華區遇到一位富裕白人女
士。那位女士並不認識華盛頓，她問華
盛頓是否願意幫他砍柴讓他可賺點外
塊。剛好那時候華盛頓並沒有甚麼急
事，所以他就微笑即刻挽起袖子按照她
所要求去做。他把柴砍了之後就帶進房
子放在爐火旁。有一位小女孩認得華盛
頓並且告知那位女士華盛頓是誰。第二
天早上那位富裕女士很不好意思的到華
盛頓教授公室向他致上萬分歉意。華盛
頓教授說 ”沒關係夫人”，”我有時
候也蠻享受做這樣的粗工，而且能幫朋
友一點忙也是很有意思的 ”。那位女
士熱忱的與華盛頓博士握手並感受到華
盛頓博士的態度和謙卑使她很感動。不
久之後那位富裕女士為表示對華盛頓博
士的尊敬，要求她的幾位富豪朋友一起
為塔斯基吉學院捐出幾千元款項。

在現今世代一個成功的人常常會有過度
的自信、傲慢、驕傲和自私 ，而謙卑
並不是人們喜歡討論的主題; 甚至被認
為是軟弱的品格，是阻礙成功的因素。
讓我們捫心自問，我們是否還信”謙
卑”的態度是高尚品格之一，是神兒女
的獨特屬性或者相反的我們也不再重視
這品格了?
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謙卑Djohan Yen

在寫給馬其頓教會的書信裡，使徒保羅
強調信徒要存心謙卑，不可貪圖虛浮的
榮耀，各人看別人比自己強(腓力比書
2:3)。

耶穌基督教導我們關於謙卑的功課、亦
即有兩個人上殿裡去禱告，一個是法利
賽人，一個是稅吏(路加福音18: 9-14)
。如我們所知那個法利賽人驕傲和傲
慢，自言自語禱告說:”神阿，我感謝
你，我不像別人，勒索，不義，姦淫，
也不像這個稅吏，我一個禮拜禁食兩
次，凡我所得的，都捐上十分之一，
而那稅吏遠遠的站著，連舉目望天也不
敢，只捶著胸說 :神阿，開恩可憐我這
個罪人”。

很難可以遇見謙卑的人，可是神喜悅不
找自己益處的人，如布克華盛頓(Booker 
T.Washington)的生活故事(1856年4月5
日-1915年11月14日)，他是美國白人-¬
黑人血統，他是作家，教育家，演講
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